
 

 

                                  Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση του φορέα σας με τίτλο  

«ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ» αναρτήθηκε και έλαβε μοναδικό κωδικό 20DIAB000013601.                                                                                           

                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –   
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Διεύθυνση : Διοικητικό 

Τμήμα :       Οικονομικού 
Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      

Πληροφορίες : Φραγκιαδουλάακη Ρ.                  

           
           

          Αγρίνιο,   09 -10-2020 

          Αρ. Πρωτ. :15537 
                                                                                                        

 
 

ΠΡΟΣ:          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                                                                     

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση :   Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα 
  Τηλ. : 2641361229 -233                                      Τηλέφωνο: 2131514293,  2131514551 

      e-mail  : gnaprom@gmail.com                               e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, 

ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ CPV: 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.›› 

 

, 
Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) την δημόσια 

διαβούλευση με τίτλο «Ανακοίνωση  Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια 

ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ 
ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 

ΦΙΛΤΡΟ CPV: 33731110-7 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα 
Αγρινίου  για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. 

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf και η ανακοίνωση-πρόσκληση σε μορφή word, 

και σε pdf. 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.                                              

                                                Ο Διοικητής  

 

                                                                                             ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ                                                                                                                                           

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1. Γρ. Προμηθειών                                                                   

 Επισυναπτόμενα : 

        1. Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ 

ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ CPV: 

33731110-7  

        2. Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

mailto:gnaprom@gmail.com
http://www.promitheus.gov.gr/


ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, 

ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 

 

        1. Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ 

ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ CPV: 

33731110-7  

 

                                                                                                                             

                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –   
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Διεύθυνση : Διοικητικό 
Τμήμα :       Οικονομικού 

Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      

Πληροφορίες : Φραγκιαδουλάακη Ρ.                  

           
           

          Αγρίνιο, 12 /10/2020 
          Αρ. Πρωτ. :15534 

                                                                                                        

 
 

ΠΡΟΣ:    ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις) 
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr      

  Τηλ. : 2641361229 -233                                       

      e-mail  : gnaprom@gmail.com                                                                                                                              

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου   λαμβάνοντας υπ’ όψιν :  

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς  

υγείας». 

2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων». 

3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο 

αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί 

δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας  της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία 

των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων». 

5) Το με αρίθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016». 

6) Το με αρίθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιος 

για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων». 

7) Το Άρθρο 46- 47 ΝΟΜΟΣ 4412_2016. 

8) To από 5/10/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από τον 

χειρούργο οφθαλμίατρο του νοσοκομείου. 

mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr


 

 

Aνακοινώνει την διεξαγωγή της  πρώτης  (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ 

ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ CPV: 

33731110-7» και να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας  τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, 

προκειμένου να καταρτιστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται  για το χρονικό διάστημα  δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την  

ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοτοπο του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Γενικού 

Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  (www.hospital-agrinio.gr). 

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω 

της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με 

αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.  

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. 

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να 

ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, 

φωτογραφίες κ.λπ.).  

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η 

καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα 

γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο 

αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. 

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ.Αγρινίου  (www.hospital-agrinio.gr) με τα 

στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που 

υποβλήθηκαν.  

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική 

φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο 

των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :  

1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 

2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.  

3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 

4) Την εμπειρία.  

5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 

mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
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6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που  προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών 

και προτύπων.  

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

                                       

 

 
 

            

 

 

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 

 

 

Περιγραφή είδους: 

1. Ακρυλικός υδρόφοβος αναδιπλούμενος ενδοφακός, τριών τεμαχίων, ασφαιρικός, χωρίς έγχρωμο φίλτρο, 

πλήρως προοπλισμένος (fully-preloaded) σε σύστημα ένθεσης τύπου σύριγγας (όχι βιδωτό) και άκρο 

εμβόλου ελεγχόμενης ένθεσης. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6mm ολική διάμετρος 13mm, αγκύλες blue PVDF, 

modified C loop, αμφίκυρτος, γωνία αγκυλών 5ο. Δείκτης διάθλασης 1.519. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος 

διοπτριών και να εισέρχεται από μικρή τομή. 

2. Ακρυλικός υδρόφοβος αναδιπλούμενος ενδοφακός, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, χωρίς κίτρινο φίλτρο, 

προοπλισμένος σε σύστημα ένθεσης με δυνατότητα επιλογής δύο λειτουργιών (screw mode and push 

mode), διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλ., ολική διάμετρος 13 χιλ., αγκύλες τύπου modified C Loop, γωνία 

αγκυλών 0ο, περιεκτικότητα σε νερό <0.5%, δείκτης διάθλασης 1.50, χωρίς επίστρωση ηπαρίνης, να 

διατίθεται προοπλισμένος σε μεγάλο εύρος διοπτριών από 0.0D έως 30.0D, για ένθεση από μικρή τομή 2.2. 

Οι όροι που προστίθενται είναι οι κάτωθι: 

1. Να υπάρχει δυνατότητα από τον ανάδοχο η αλλαγή των διοπτριών να γίνεται άμεσα (εντός 24ωρου) και 

2. Οι κατεστραμμένοι ενδοφακοί να αντικαθίστανται δωρεάν για να μην υπάρχει λογιστικό έλλειμμα και 

έλλειμμα στην αποθήκη διαχείρισης υλικού του Νοσοκομείο μας. 

 

 


