
 
 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΤΓΔΙΑ  

6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 
 

 
 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΡΟ: ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  

ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ & ΝΟΗΛΔΙΑ 

 

ην Γεληθό Ννζνθνκείν  Αξγνιίδαο- Ννζειεπηηθή  Μνλάδα Ναππιίνπ  ζπλήιζαλ νη θάησζη: 

 

1. ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ 

2. ΜΠΟΤΡΗ ΓΗΜΗΣΡΑ 

3. ΚΟΪΝΗ ΔΙΡΗΝΗ 

 

Απνηεινύληεο ηελ επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα Αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό 

πιηθν, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 38
ν
/29-11-2021 (ζέκα 43

ν
) πξάμε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γεληθνύ  Ννζνθνκείνπ Αξγνιίδαο. 

 Η επηηξνπή ζε εθαξκνγή ηεο αλσηέξαο απόθαζεο, θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  γηα 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ,  σο θάησζη:  

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟ∆ΗΑΓΡΑΦΔ  
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ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΤΓΚΡΑΣΖΖ ΜΑΛΑΚΧΝ ΗΣΧΝ TLC 
 

Να επηηξέπεη ζηνπο ρεηξνπξγνύο λα ζπγθξαηνύλ θαη λα αζθαιίδνπλ ηνπο επαίζζεηνπο καιαθνύο ηζηνύο γηα 

κηα κεγάιε πνηθηιία επεκβάζεσλ. 
Να επηηξέπεη ζην ρεηξνπξγό λα επηθεληξσζεί ζηελ επέκβαζε θαη παξέρεη ζην πξνζσπηθό ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ ηελ δπλαηόηεηα λα εθηεινύλ άιιεο εξγαζίεο. 
Να εμαιείθεη ηελ αλάγθε άζθνπεο πξνζαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επέκβαζεο. 

Να απνηειείηαη από : 

- Πιαίζην απηνζπγθξάηεζεο ην νπνίν λα εμαιείθεη ηνλ θίλδπλν απνζύλδεζεο θαη λα βνεζά ζηελ εύθνιε 

πξνζαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ζηελ αλαηνκία ηνπ αζζελή.  
Να θέξεη εγθνπέο πεξηκεηξηθά γηα ηελ ζηήξημε ησλ αγθίζηξσλ. 

- Δηδηθά ζπνλδπισηά άγθηζηξα πνπ λα εθαξκόδνπλ απόιπηα εληόο ησλ εγθνπώλ ηνπ 

πιαηζίνπ γηα δηαζθάιηζε ζηαζεξήο παξακνλήο ηνπ πιαηζίνπ. 
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 ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΑ TROCAR ΜΔ ΚΧΝΗΚΟ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΖ HASSEN 

 

Σξνθάξ αλνηρηήο ηερληθήο Hasson δηαθαλή κε ηπθιό αηξαπκαηηθό άθξν. Με εηδηθό θσληθό ζηαζεξνπνηεηή 

ζηιηθόλεο. 

ΚΤΡΙΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 

• Γηαθαλήο θάλνπια. 

• Δηζαγσγέαο κε αηξαπκαηηθό άθξν. 

           ΝΑΤΠΛΙΟ  14-10-2022 

         ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 7830 

 

 

. 

 

 



• Βαιβίδα ξνήο πλεπκνπεξηηόλαηνπ CO2 δύν ζέζεσλ luer lock. 

• Δλζσκαησκέλνο κεηαηξνπέαο ηύπνπ Duckbill 

• Γηάζεζε ηξνθάξ ζε δύν κήθε 100mm,125mm. 

• Δηδηθόο θώλνο ζηαζεξνπνίεζεο από ζηιηθόλε. 

 

3 
ΒΑΕΔΛΗΝΟΤΥΑ ΓΑΕΑ ΣΤΠΟΤ JELONET 15cmX2m 

 
Απνζηεηξσκέλε γάδα εηδηθή γηα κηθξά εγθαύκαηα θαη ξηλνξξαγίεο. 
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ΚΧΡΑΜΗΓΔ 
 

α) Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από 100% αλαθπθισκέλν ραξηί, 

 β) Να είλαη πιήξσο πδαηνδηαιπηέο, 

 γ) Να είλαη πιήξσο βηνδηαζπώκελαεο  

δ) Να είλαη αλζεθηηθέο ζηε δηαβξνρή (αδηάβξνρεο γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ώξεο) 
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ΔΣ ΝΔΦΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ 
 

-ΣΟ ΤΝΓΔΣΙΚΟ "Σ" ΝΑ ΤΝΓΔΔΣΑΙ ΜΔ ΣΡΑΥΔΙΟΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΔ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΟ 

-ΜΔ ΠΟΣΗΡΑΚΙ ΝΔΦΔΛΟΠΟΙΗΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΔ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ, ΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤ. ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΔΛΑΦΡΤ, ΓΙΑΦΑΝΔ, ΚΑΙ ΑΜΔΟΤ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ-

ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ ΜΔ ΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΜΔΓΙΣΟ 45 ΜΟΙΡΩΝ. 

-ΜΔ ΩΛΗΝΑΚΙ Ο2 

-ΝΑ ΔΙΝΑΙ LATEX FREE, ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΦΘΑΛΙΟΤ, ΓΙΑ ΔΝΑΝ ΑΘΔΝΗ. 
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ΚΛΗΠ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΧΡΟΤ 

 
1) Να είλαη αζθαιέο, απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεο θαη απαιιαγκέλν από Latex, Silicone θαη PVC. 

2) Να ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό γηα λα απνιηλώζεη ηνλ νκθάιην ιώξν πξηλ από ηελ 

θνπή ηνπ. 

3) Να δηαζέηεη γξακκσηή ιαβή, νύησο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε νιίζζεζε θαηά ηελ εθαξκνγή. 
4) Να δηαηεξεί εξκεηηθό θιείζηκν θαη λα εθαξκόδεη ζηαζεξή πίεζε ζε θάζε κέγεζνο νκθαινύ, 

θαζώο απηόο ζπξξηθλώλεηαη. 

5) Να δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθή νπή πνπ πεξηνξίδεη ηνλ νκθαιό αλάκεζα ζηηο δύν νδνλησηέο 

ζηαγώλεο γηα λα πεξηνξίζεη ηελ θίλεζε. 

6) Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο αηρκεξά άθξα πνπ κπνξεί λα ζθαιώζνπλ κε απξόβιεπηεο 

ζπλέπεηεο. 

7) Να δηαζέηεη δηπιό αγθηζηξσηό ζύζηεκα αζθαιείαο, νύησο ώζηε λα κελ είλαη δπλαηό λα αλνίμεη. 

8) Να δηαζέηεη νδνλησηνύο ζηαγόλεο γηα λα απνηξέπεηαη ε νιίζζεζε ηνπ. 

9) Να δηαζέηεη εηδηθό κεραληζκό θιεηδώκαηνο ( κάληαιν), νύησο ώζηε λα κελ επηηξέπεη ην 

παξακηθξό δηάθελν . 

10) Να θαηαηεζεί δείγκα γηα ηελ πιήξε γλώζε ηνπ πιηθνύ θαζώο θαη ηεο ρξήζεο, νύησο ώζηε λα 

γίλεη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνύ (απαξάβαηνο όξνο ). 

11) Να πιεξνί όια ηα δηεζλή standard αζθαιείαο θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  
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ΑΚΟΗ ΤΦΖΛΟΤ ΤΠΟΚΛΤΜΟΤ 
 

ΔΣ ΤΠΟΚΛΤΜΟΤ ΜΙΑ ΥΡΗΗ. α)Ο ζάθνο λα είλαη αλαξηώκελνο, πιαζηηθόο, 

ρσξεηηθόηεηαο 2 ιίηξσλ, ζπλδεδεκέλνο κε ειαζηηθό ζσιήλα κήθνπο από 120cm έσο 150cm, β) Ο 

ζσιήλαο λα θέξεη ζηελ άθξε ηνπ βξπζάθη, γ) Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη ξύγρε δηαθνξεηηθνύ κήθνπο 

θαη δηακέηξνπ.  
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ΔΣ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΠΣΤΔΛΧΝ (ΠΑΓΗΓΑ ΠΣΤΔΛΧΝ) 
 



•ε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, κηαο ρξήζεο 

• Με δνρείν ρσξεηηθόηεηαο 20-150cc 

• Με ελζσκαησκέλνπο ζε απνζπώκελν πώκα δύν ζπλδεηηθνύο ζσιελίζθνπο κεγέζνπο 16 FG/CH, κήθνπο 

9cm 

• Με βηδσηό θαπάθη 

• Με εθαπηόκελε ζηνλ έλα ζσιελίζθν ζπζθεπή δηαθνπηόκελεο θξαγήο γηα ζύλδεζε κε ζπζθεπή 

αλαξξόθεζεο  

 

 

9 &10 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΥΧΝΑΚΗΑ ΧΣΟΚΟΠΗΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 4mm &5mm 
 

Σα ρσλάθηα λα εηλαη θαηαζθεπαζκέλα απν πςειήο πνηόηεηαο πιηθν . 

Να έρνπλ εύθνιν θαζαξηζκό κε απιά απνιπκαληηθά θαη λα είλαη θαηάιιεια γηα θιηβαληζκό ζηνπο 134 ° C. 

Αηξαπκαηηθή θαη αζθαιήο ρξήζε . 

 
 
11 & 12 
ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΜΔ ΛΑΒΖ Νο 15&20. 

 
 ΛΑΜΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΜΔ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΔ 
- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθό αληνρήο. 
- Οη ιεπίδεο λα θόβνπλ ηνπο ηζηνύο εύθνια θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. 
- Να έρνπλ εύρξεζηε ιαβή 

 
13 
ΝΤΣΔΡΗΑ ΥΧΡΗ ΛΑΒΖ ΝΟ 20 
 

ΛΑΜΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΥΩΡΙ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΔ 
- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθό αληνρήο. 
- Οη ιεπίδεο λα θόβνπλ ηνπο ηζηνύο εύθνια θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. 

 

 
Γενικά. 

 - Η κέζνδνο απνζηείξσζεο λα είλαη θαηνρπξσκέλε θαη απνδεθηή δηεζλώο. 
-  Με  ηελ  πξνζθνξά  λα  θαηαηίζεληαη  εθζέζεηο  ειέγρνπ  παξαδνρήο  ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντόλησλ . 
- Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ην πξνζθεξόκελν πξντόλ λα παξέρνληαη απαξαίηεηα ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα. 
- ε θάζε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη: 
-  ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 
-  ηνηρεία θαηαζθεπαζηή – ρώξα θαη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 
-  Τιηθό θαηαζθεπήο 
-  Μέγεζνο 
-  Η έλδεημε « ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΟ» θαη ν ηξόπνο απνζηείξσζεο 

-  Αξηζκόο παξηίδαο 
-  ήκαλζε CE 
-  Σν  πιηθό  ζπζθεπαζίαο  απαηηείηαη  λα  είλαη  ηαηξηθό  ραξηί  θαη  πιαζηηθό θηικ. 
-Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, όπσο απηό ηζρύεη (ISO 9001-2003) 
Να θαηαηεζνύλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 
-Σν πξντόλ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.Οη ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζέηνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

επηθπξσκέλα αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γηα ηε ζήκαλζε CE πνπ έιαβαλ από ηνλ αληίζηνηρν 

θνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκό. 
-Σν πξντόλ λα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ παξαιαβή, ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο λα κελ 

είλαη πξνγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελώλ από απηήλ ηεο παξαγσγήο. 
- Οη ζπκκεηέρνληεο λα: 
-  ππνβάιινπλ δήισζε ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/Δ.Δ./14-06-1993. 
-  δειώζνπλ ηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκό γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο CE, θαζώο θαη ηνλ 
αξηζκό αλαγλώξηζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκό από ηελ επηηξνπή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
- Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ΓΔΊΓΜΑ , ζε όια ηα κεγέζε πνπ πξνζθέξνληαη, γηα έιεγρν από ηελ 

αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηνπ δ/κνύ. 
-Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ή γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. 



-Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Τπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα 

αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κεηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 
-Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη γηα 

θάζε πξνζθεξόκελν είδνο : 
Α. κε ηνλ αύμνληα αξηζκό, ηνπ πίλαθα ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο καο  
 

 
Β. ηελ εκπνξηθή νλνκαζία – κάξθα - θσδηθό, ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπ θάζε είδνπο  
Γ. ηελ ζπζθεπαζία  
Γ. ηνλ θσδηθό ΔΚΑΠΣΤ 
 

Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ θαηαζθεπάζηξηα λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ζηα ειιεληθά 

δεκόζηα, ηξαηησηηθά θαη Ιδησηηθά Ννζνθνκεία ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ 

πξντόλησλ ζην λνζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία θαζώο θαη ηελ ηήξεζε 

όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ή ζε πηζαλή αλάθιεζε/ απόζπξζε πξντόληνο ή κεηά από ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο 

Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθώλ Υξεζηώλ Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξντόλησλ (ιεπθή θάξηα)» από ηνλ ρξήζε. 

 

                         Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ 

 

ΜΠΟΤΡΗ ΓΗΜΗΣΡΑ 

 

ΚΟΪΝΗ ΔΙΡΗΝΗ 


