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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη :

1.Τον  Ν.2286/95  (ΦΕΚ  19/Α΄/95)  ΄΄Προμήθειες  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις 

συναφών  θεμάτων 

2.Τον  Ν.  2889/2001  (ΦΕΚ  37/Α/01)  ΄΄Περί  βελτίωσης  και  εκσυγχρονισμού  του 

ΕΣΥ΄΄.

3.Τον  Ν.  2955/2001  (ΦΕΚ  256/Α΄/01)  ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων  &  λοιπών 

Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.

4.Τον  Ν.  3329/2005  (ΦΕΚ:81/Α/05  )  “Περιφερειακή  συγκρότηση  του  Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “

5.To Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)

6.Το ΠΔ 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ      

7.Τον  Ν.3527/07  (ΦΕΚ  /Α΄/09-02-2007)  ΄΄Κύρωση  συμβάσ...............και  λοιπές 

διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις 

σχετικών άρθρων του Ν.3580/07

10.Τον  Ν.3867(ΦΕΚ  128Α΄/03-08-2010)   άρθρο  27  με  τίτλο  την  ΄΄Εξόφληση 

προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/02-03-2011) Διαρθρωτικές  αλλαγές  στο σύστημα 

υγείας και άλλες διατάξεις.

12. Την με Α.Π. 5903/9-8-2011Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία  δόθηκε η 

δυνατότητα από την ΕΠΥ στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Νοσοκομεία 

)  για  συγκεκριμένες  προμήθειες  υλικών  και  υπηρεσιών  να  προβαίνουν  σε 

διαγωνιστικές  διαδικασίες  και  μέχρι  του  ποσού των  45.000,00  €  σύμφωνα με  τα 
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οριζόμενα του  άρθρου 27,  παρ.11 του  Ν.  3867/2010 χωρίς  προηγούμενη  έγκριση 

σκοπιμότητας από άλλο όργανο.  

13.Το  Αρ.Πρ.7124/17-4-2014   έγγραφο  του   Δ/ντη  Α΄  Παν/κης 

Ωτορινολαρυγγολογικής  Κλινικής  Καθηγητή   Αρ.Αθανασιάδη-Σισμάνη   και  του 

Καθηγητή Ι.Σέγγα  σχετικά με την άμεση προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για 

προμήθεια εξοπλισμού της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής.

14.Το  Αρ.Πρ7237/22-4-2014   έγγραφο  του   Δ/ντη  Α΄  Παν/κης 

Ωτορινολαρυγγολογικής  Κλινικής  Καθηγητή   Αρ.Αθανασιάδη-Σισμάνη   και  του 

Καθηγητή Ι.Σέγγα    με το οποίο παραθέτουν  ένα συνοπτικό κατάλογο εξοπλισμού 

τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργίας της κλινικής.

15.Το Αρ.Πρ 7278/23-4-2014 τροποποιητικό έγγραφο της τριμελούς  επιτροπής  στο 

οποίο αναγράφονται  οι τεχνικές  προδιαγραφές σχετικά με την προμήθεια Εκσκαφέα 

Κροταφικού Οστού με Ηλεκτρική Γεννήτρια & Ενσωματωμένη Πλύση .

16.Το Αρ.Πρ.8726/14-05-2014 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης 

17.Τις   υπ.  Αρ.Πρ.   9071/20.05.14,   9152/21.05.14  έγγραφες  παρατηρήσεις  των 

εταιρείων ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ, PROTON σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές .

18.Το Αρ.Πρ..9408/23-05-2014 έγγραφο σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για 

προμήθεια εξοπλισμού της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής.

19.Το  Αρ.Πρ.9787/30.05.14  έγγραφο  της  Επιτροπής  Σύνταξης  Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.

20.Το  Αρ.Πρ.10343/10-06-2014  Απόφαση  Διενέργειας  (Β΄Φάσης)  Δημόσιας 

Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρώσης έχει   ΑΔΑ 6ΘΒ54690ΩΣ-ΤΟΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ,  συνολικής 

προϋπολογισθείσας  δαπάνης  15.000,00€  συμ/νου  ΦΠΑ σύμφωνα  με  τις 

επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την 

διαδικασία της διαβούλευσης .(Φ 315/14)

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, 

όσο  και  του  κατασκευαστικού  οίκου  των  υπό  προμήθεια  ζητουμένων  ειδών  του 

διαγωνισμού,  καθώς  και  σήμανσης  CE των  προσφερόμενων  προϊόντων   που  να 
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πληροί  τους  Ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς  κανονισμούς  ασφαλείας  των  Ιατρικών 

μηχ/των.           

Ο  διαγωνισμός  θα  αναρτηθεί  στο  πρόγραμμα  διαύγεια  και  στο  site του 

Νοσοκομείου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ε  K  ΣΚΑΦΕΑΣ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ &ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ   
ΠΛΥΣΗ.
Τα μηχανήματα και τα συνοδά εξαρτήματα να είναι πλήρη, καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης 
οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη 
διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα 
στην Τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, 
εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.

1. Η γεννήτρια περιστροφικού μηχανισμού να είναι πολυλειτουργική

2. Να μπορεί να είναι συνεχόμενη η αύξηση της ταχύτητας περιστροφής.

3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής να είναι προεπιλεγόμενη για την αποφυγή λάθους.

4. Να έχει υψηλή δύναμη περιστροφής σε οποιαδήποτε ταχύτητα.

5. Να μπορεί να αποθηκεύει ανάλογα με το είδος της επέμβασης τον αριθμό των στροφών 
ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη.

6. Να έχει τρόμπα πλύσης η οποία να είναι ενσωματωμένη στο μηχάνημα ,ρυθμιζόμενη 
ηλεκτρονικά η ροή του νερού από την ψηφιακή οθόνη, ανεξάρτητα των στροφών 
λειτουργίας του οστεογλυφάνου.

7. Οι ενδείξεις του να είναι ψηφιακές,εύκολα ορατές,φωτιζόμενες, αναγραφόμενες στην 
πρόσοψη η οποία να είναι λεία για εύκολο καθαρισμό.

8. Η οθονη χειρισμού να είναι αφης ψηφιακή και να εχει και το μενου στην  Ελληνική γλώσσα 

9. Να μπορεί να γυρνάει δεξιά,αριστερά,δεξιά και αριστερά εναλλάσσοντας φορά 
περιστροφής με συχνότητα από 0,8 Hz έως 2 Hz.

10. Να παίρνει σετ σωληνώσεων μιας χρήσης αλλά και πολλαπλών χρήσεων για οικονομία 
του νοσοκομείου.

11. Η έναρξη περιστροφής να γίνεται μαλακά.

12. Το εύρος περιστροφής να είναι από 150 στροφές το λεπτό μέχρι τις 40.000 στροφές ανά 
λεπτό.

13. Να έχει σύστημα ψύξης του μοτέρ.

14. Η αντλία πλύσης να έχει ισχύ από 600ml/h έως 1.680ml/h.

15. Η ωτοχειρουργική χειρολαβή να είναι κεκαμένη για να είναι εργονομική.

16. Να συνοδεύεται από αποσπώμενο καλώδιο και κινητήρα ωτοχειρουργικών λαβών, 
δυνατότητας 0-40.000 στροφών το λεπτό.

17. Να συνοδεύεται από δική του εργονομική λαβή πολυποδοφάγου, με ενσωματωμένη 
αναρρόφηση.

18. Το μηχάνημα να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη πολλαπλών λειτουργιών 
(πολυλειτουργικό).

19. Απαραίτητα να δέχεται και άλλες χειρολαβές εκτός από οστεοτόμους 
αυτιού,δερμοτόμους,μικροοστεοτόμους για παρραρίνιους κόλπους,χωρίς να δημιουργείται 
η ανάγκη αγοράς καινούργιου μηχανήματος από το Νοσοκομείο.

Γενικά
Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής 
Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.
Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική.(Πιστοποιημένα 
medical grate συσκευές).
Να έχει παροχή service και ανταλλακτικών για 10 έτη.
Να κατατεθεί επιστολή του ξένου οίκου ότι δέχεται να προμηθεύσει τα υλικά σε περίπτωση 
κατακύρωσης.

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.
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