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ΘΕΜΑ: 
«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια 
«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV 33141420-0 και 33141126-9». 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Τον Ν.4497/13-11-2017 (Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  
3. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  
4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.  
5. Την υ π . αρ . 4972 /15.12.15 ( Α∆Α:Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41I) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά µε τη 

«διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάµει 
των αποφάσεων της Ολοµέλειας  της  Ε.Π.Υ.  που ελήφθησαν κατά την υπ ΄αριθµ . 
65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο), (Α∆Α: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄ 
αριθµ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο), (Α∆Α 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»  

6. Το υπ. αρ. 12013/15-4-2020 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επι τροπή 
Σύνταξης.  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

1. Την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV 33141420-0 και 33141126-9». 
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου www.ophthalmiatreio.gr (Ανακοινώσεις  ∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).  
 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 
ημέρα της ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα 
της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες  για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.  
4 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 1-5-2020  
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και ώρα 14:00π.µ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gr.prom@ophthalmiatreio.gr.  
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 
δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών µας.  
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός διαγωνισμός για 
την προμήθεία ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV 33141420-0 και 
33141126-9».  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.  
  
 
  
   
 

  
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΓΝΑ «ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ –

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
  

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

 Η  Προϊσταμένη 

 Τμήματος Γραμματείας 

        α//α 

 

 ΜΠΑΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΑΤΑΣΙΟΣ  

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές    
 

  

Εσωτερική Διανομή: 
1. Αναπληρωτή Διοικητή 
2. Διευθ. Διοικητικής Υπηρεσίας 
3. Τμήμα Οικονομικό : 

α) Γραφείο Προμηθειών 
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Τεχνικές προδιαγραφές ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

1. Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,2 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα 
και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανακλάσεως 
του φωτός του μικροσκοπίου. 
 

2. Μαχαιρίδια βοηθητικής τομής 150 με χειρολαβή από χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για 
οφθαλμολογικές επεμβάσεις και ειδική επεξεργασία κατά της αντανακλάσεως του φωτός του 
μικροσκοπίου. 
 

3. Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,4 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα 
και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανακλάσεως 
του φωτός του μικροσκοπίου. 
 

4. Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,75 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα 
και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανακλάσεως 
του φωτός του μικροσκοπίου. 
 

5. Μαχαιρίδια φακοθρυψίας με λαβή γωνιωτά 2,6 mm άνω και κάτω κοπτικά σημεία από χάλυβα 
και σήμανση βάθους τομής για κερατικές τομές και ειδική επεξεργασία κατά της αντανακλάσεως 
του φωτός του μικροσκοπίου. 
 

6. Μαχαιρίδια Α-ΟΚ ευθέα CRESCENT SAT με άνω κοπτικά σημεία, ευθύ 2.3mm περίπου. 
 

7. Μαχαιρίδια γλαυκώματος bevel up με άνω κοπτικά σημεία κεκαμένα για επεμβάσεις 
γλαυκώματος 2.3mm περίπου. 
 

8. Χειρουργικά πεδία Ν/W μη υφασμάτινη ύφανση αποστειρωμένα σε διαστάσεις 120cmΧ100cm, 
με σακούλα περισυλλογής υγρών για την φακοθρυψία, με αυτοκόλλητη διάφανη  περιοχή 
χάραξης οπής από το χειρουργό διαστάσεων  10 εκ Χ 12  εκ περίπου  
 

9. Κάνουλες - κυστεοτόμοι 27gr X 5/8’’ , 0,4 X16 mm περίπου  ,κεκαμένοι αναστρόφως κόπτωντες. 
 

10. Κάνουλες αέρος 27gr X 7/8’’ κεκαμένοι 0.40X22mm 
 

 

11. Δακτύλιος Περιφακίου (CAPS RING) προφορτωμένος με διάφορες διαμέτρους, νούμερα, με 
γωνία κεκαμμένη με πεπλατυσμένο άκρο. 
 

12. Κάνουλες αέρος 30G X 7/8’’ κεκαμένοι 0.30x22mm 
 

13. Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 27GX7/8’’ 0.40 x 22 mm κεκαμένοι με γωνία 8 mm από την γωνία 
έως την άκρη της βελόνας 
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14. Τρύπανο Κερατοπλαστικής Δότη τύπου barrow. 
 

15. Δακτύλιος Ίριδος τύπου Malyugin 7mm. 
 

16. Οφθαλμολογικοί Καυτήρες μ.χ. χαμηλής θερμοκρασίας 6000C έως θερμοκρασίας 2020C, άμεσης 
ενεργοποίησης, προστατευτικό κάλυμμα που να καλύπτει το άκρο, αποστειρωμένοι με 
διακόπτη. 

17. Διαστολείς ίριδος μικρής τομής 0,3 mm, με (4) stop το λιγότερο , χρωματισμένα προκειμένου να 
είναι ορατά κάτω από το μικροσκόπιο. 
 

18.   Σιλικόνη Δακρυϊκού Πόρου τύπου mini MONOKA  
 
 

19. Τρύπανο Λήπτη Μοσχεύματος Κερατοειδούς τύπου barrow. 
 

20. Ενδοκερατοειδής Δακτύλιος, λεπτά ενθέματα από πλαστικό υλικό που τοποθετούνται εντός 
κερατοειδούς σε επεμβάσεις κερατόκωνου ή σε παθήσεις κερατοειδή. 
 

21. Ράμμα 10/0 Nylon, με βελόνα spatοula διπλή, πλαγίως κόπτουσα, 3/8 του κύκλου, διπλό, μήκος 
βελόνας περίπου 6,55 mm και μήκος ράμματος 30 cm. 
 

22. Ράμμα 7/0 Silk, με βελόνα spatoula διπλή, πλαγίως κόπτουσα, 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας 
περίπου 6,55 mm και μήκος ράμματος 45 cm. 
 

23. Ράμμα 10/0 Prolene, με 2 βελόνες παράλληλες μακριές-ευθείες, μήκος βελόνας περίπου 
16,00mm και μήκος ράμματος 20cm. 
 

24. I Ring. Διατατικός δακτύλιος ίριδος προφορτωμένος σε ενθετήρα μιας χρήσεως, για ένθεση από 
τομή 2,0 mm. Με εσωτερική κυκλική σχεδίαση διαμέτρου 6,3 mm που λειτουργεί ως οδηγός για 
την καψουλορήξη, με 4 ατραυματικές οπές χειρισμού. Υλικό από πολυουρεθάνη. 
 

25. Ράμμα 5/0 Polyester, με βελόνα spatoula, 1/4 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 8 mm και 
μήκος ράμματος 45 cm, διπλό. 
 

26. Ράμμα 7/0 απορροφήσιμο, με βελόνα spatoula, 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 6,5 mm 
και μήκος ράμματος 30 cm, διπλό. 
 

27. Ράμμα 5/0, απορροφήσιμο, με βελόνα spatoula, 1/4 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 8 mm 
και μήκος ράμματος 45 cm, διπλό. 
 

28. Ράμμα 9/0 απορροφήσιμο, με βελόνα μονή ατραυματική BV, 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας 
περίπου 6,1 mm και μήκος ράμματος 8cm.  
 

29. Ράμμα Prolene 4/0, διπλό, στρογγυλή βελόνα, 3/8 του κύκλου, 25mm και μήκος ράμματος 90 cm 
περίπου. 
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30. Ράμμα 8/0 απορροφήσιμο, με βελόνα spatoula, διπλό, 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 

6,5 mm περίπου και μήκος ράμματος 30 cm περίπου.  
 

31. Ράμμα 8/0 απορροφήσιμο, με βελόνα μονή ατραυματική BV, 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας 
περίπου 9,3 mm και μήκος ράμματος 30cm. 
 

32. Ράμμα 6/0 silk, τριγωνική αντιστρόφως κόπτουσα, 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 11 
mm και μήκος ράμματος 45cm. 
 

33. Βαλβίδα γλαυκώματος, εμφύτευμα για την ελεγχόμενη παροχέτευση του ενδοφθάλμιου υγρού 
για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος. 
 

34. Βαλβίδα γλαυκώματος Ahmed 
-Τύπου δίσκου βαλβίδας Μονός 

-Πλάτος δίσκου βαλβίδας 13.00 mm 

-Μήκος δίσκου βαλβίδας 16.00 mm 

-Πάχος δίσκου βαλβίδας 1,90 mm 

-Επιφάνεια δίσκου βαλβίδας 184.00 mm 

-Όρια ΕΟΠ ενεργοποίησης μηχανισμού 8-12 mm Hg 

-Μήκος σωληνίσκου βαλβίδας 25.00 mm 

-Πάχος σωληνίσκου βαλβίδας 23.00 G 

Το σώμα (δίσκος) της βαλβίδας να είναι από πολυπροπυλένιο (αδρανές υλικό, ιστοσυμβατικό) 

σχήματος μηνίσκος να εφάπτεται αναλόγως επί του σκληρού, παραμένοντας σταθερό στην θέση 

του και άνευ συρραφής. 

Η ροή του υδατοειδούς να ρυθμίζεται ελεγχόμενα μέσω της αρχής Venturi, ρυθμίζοντας την 

ενδοφθάλμια πίεση σε προβλέψιμα και επιθυμητά επίπεδα (8-12 mm Hg) (αποφυγή τόσο 

υπερτονίας όσο και κυρίως υποτονίας/αθαλαμίας). 

Ο αποχετευτικός σωληνίσκος να είναι κατασκευασμένος από μαλακή σιλικόνη, επαρκούς 

στερεότητας και πάχους (23 G) και ικανού μήκους. 

 

35. Γλύστρες ενδοφακών 35 mm μήκος περίπου και 5 mm πλάτος περίπου. 
 

36. Κάνουλα υποτενόνιας αναισθησίας 19G x 22mm κεκαμένη. 
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37. Χειρουργικά εργαλεία πλύσης αναρρόφησης κάνουλα SIMCOE 23G 0,5 mm κεκαμένη, ενωμένες 
κάνουλες πλύσης και αναρρόφησης. 
 

38. Οφθαλμολογική κόλλα κατάλληλη για  επεμβάσεις κερατοειδούς αποστείρωμενη . 
 

39. PROBE πλύσης Μ.Χ. τύπου by-manual 21G κεκαμένοι, να εφαρμόζουν μηχανήματα 
φακοθρυψίας. 
 

40. PROBE αναρρόφησης Μ.Χ. τύπου by-manual 21G κεκαμένοι, να εφαρμόζουν σε στα μηχανήματα 
φακοθρυψίας . 
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