
 
 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021 
Π ρ ο ς  τ ο 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
Καλαβρύτων 37, 
263 35 ΠΑΤΡΑ 
 
Υπόψη : Γραφείου Προμηθειών  
 

ΘΕΜΑ :   Α' ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
ΣXET.  : Έγγραφο του Νοσοκομείου με Αριθμ. Πρωτ.: 23175/14-06-21 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού, τελευταίας γενιάς και 

έχοντας ως κύριο γνώμονα τον άρτιο εξοπλισμό των Τμημάτων του Νοσοκομείου και την πλήρη 

υποστήριξη αυτών σε βάθος χρόνου, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα σχόλιά μας επί της 

Διαβούλευσης για τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το είδος με Α/Α 6 όπου αναφέρεται: 

«Οδηγό σύρμα μήκους 150 εκατ. κατασκευασμένο από Nitinol ,με επικάλυψη PTFE με έγχρωμες 

γραμμώσεις για την επισκόπηση της μετακίνησης του σύρματος ή του εργαλείου, ισχυρά 

ακτινοσκιερό με ενίσχυση Βαρίου, με εύκαμπτο υδρόφιλο άκρο υψηλής ακτινοσκιερότητας με 

προσθήκη Βαρίου και σκληρότητας stiff στο υπόλοιπο μήκος του.» 

 

Προτείνουμε για λόγους υγιούς ανταγωνισμού να τροποποιηθεί ως εξής: 

Οδηγό σύρμα μήκους 150 εκατ. κατασκευασμένο από Nitinol, με επικάλυψη PTFE με έγχρωμες 
γραμμώσεις για την επισκόπηση της μετακίνησης του σύρματος ή του εργαλείου, ισχυρά 
ακτινοσκιερό με ενίσχυση Βαρίου ή άλλου ακτινοσκιερού υλικού, με εύκαμπτο υδρόφιλο άκρο 
υψηλής ακτινοσκιερότητας με προσθήκη Βαρίου ή άλλου ακτινοσκιερού υλικού και 
σκληρότητας stiff στο υπόλοιπο μήκος του. 
 

Η Boston Scientific S.A. κατασκευάζει όλα της τα Προϊόντα και Μηχανήματα με βάση τα 

υψηλότερα Standards Ασφάλειας – Ποιότητας – Απόδοσης και είναι Πιστοποιημένη από τους 

μεγαλύτερους Οργανισμούς Παγκοσμίως. Όλα τα Προϊόντα και τα Μηχανήματα  διαθέτουν ISO, 

CE Mark, Medical Class κλπ. Γνώμονάς μας είναι η παροχή θεραπειών και υπηρεσιών του 

μέγιστου δυνατού επιπέδου στους Ασθενείς και Χρήστες των Προϊόντων και Μηχανημάτων μας.  

http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/23175_%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%91.pdf
http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/23175_%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%91.pdf
http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/23175_%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%91.pdf


 

 
 

 

Παρακαλούμε όπως μελετηθούν και αναλυθούν τα σχόλιά μας επί των τεχνικών προδιαγραφών 

της Διαβούλευσης τα οποία έχουν ως στόχο τη διασφάλιση προμήθειας εξοπλισμού με τα 

καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά  και την ευρεία συμμετοχή των Εταιρειών. 

 

Με εκτίμηση 

                                                   

Χ. Διαμαντόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


