
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV:33162000-3) 

 

      Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για την άρτια 

διεξαγωγή του Διαγωνισμού προμήθειας Λαπαροσκοπικών Υλικών με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

      Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης 

την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου : 

www.limnoshospital.gr 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 28-9-2016 

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 4-10-2016 

      Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και 

να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το 

διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από 

τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και 

εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στο αναγραφόμενο e-mail και fax 

της υπηρεσίας. 

                                                                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α.      

                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                     

 

 

 

                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΑΣ 

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

2
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΛΗΜΝΟΥ       

ΤΜΗΜΑ   :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                      

Γραφείο Προμηθειών 

Πληροφορίες :Μιχέλη Ουρανία 

Τηλ.: 22543-50129  

Fax :  22543-50126           

E- mail:promithiongnlimnou@gmail.com 

  

 

 

Μύρινα, 26-9-2016 

Αρ.πρωτ.: 6638 

 

 

 

                      

http://www.limnoshospital.gr/


 

Συνημμένα: Tεχνικές Προδιαγραφές                                                                          

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

1 

Trokar HASSON μιας χρήσης ανοιχτής τεχνικής ατραυματικό με λεία διάφανη κάνουλα με 

βαλβίδα CO2 με ενσωματωμένο /αποσπώμενο μετατροπέα 12-5mm και με σύστημα 

σταθεροποίησης. Διαμέτρου  12 mm και μήκος 100mm 

2 

Trokar κοιλίας μιας χρήσης με κωνικό στεγανοποιητή και μηχανισμό επαναφοράς της λόγχης, με 

λόγχη σχήματος νυστεριού ,ενσωματωμένο σταθεροποιητή με δύο θέσεις σταθεροποίησης  σε 

διάμετρο 5,10/11 και 10/12 mm 

Μετατροπείς διαφόρων διαμέτρων μιας χρήσης για εφάπαξ τοποθέτηση στα trocar (είδη 1καί 2) 

3 

Λαπαροσκοπικό ψαλίδι κυρτό και ευθύ μιας χρήσης  5mm και μήκος 310-330 mm με 

περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό και δυνατότητα σύνδεσης με μονοπολική 

διαθερμία  

4 

Λαπαροσκοπική λαβίδα αποκόλλησης(dissecter) μιάς χρήσης  με κυρτές ατραυματικές σιαγόνες  

5mm και μήκος 310-330 mm με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό και δυνατότητα 

σύνδεσης με μονοπολική διαθερμία  

5 

Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης μιας χρήσης ευθεία με ατραυματικές σιαγόνες  5mm και 

μήκος 310-330 mm με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό και δυνατότητα σύνδεσης 

με μονοπολική διαθερμία διαθέτουν μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων.  

6 

Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης μιας χρήσης  τύπου babcok  διαμέτρου 5 και 10mm με 

περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό με μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο 

φράσεων. 

7 
Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων 10mm μιας χρήσης, με μηχανισμό 

κλεισίματος του σάκκου και χωρητικότητα  τουλάχιστον 200 ml.  

8 
Ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων μιας χρήσης 10mm με περιστρεφόμενο στειλεό 

εφοδιασμένα με 20 (τουλάχιστον )clips τιτανίου σε τρία μεγέθη( μεσαία ,μεσαία/μεγάλα, μεγάλα)  

9 
Βελόνα πνευμοπεριτοναίου μιας χρήσης με οπτική ένδειξη 120 και 150mmκαι δυνατότητα 

επιπλέον οπτικής επιβεβαίωσης με χρήση ορού διαμέσου palmer test. 

10 
Ενδοσκοπική λαβίδα διπολικής διαθερμίας με μικρές και μεγάλες σιαγόνες περιστρεφόμενο 

στειλεό και δυνατότητα σύνδεσης με διαθερμία. 

 

 

 
 


