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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 37 

Τηλέφωνο: 2613 601896  

E-mail: diabouleysi@agandreashosp.gr  

  31042/17-08-22 

  Αρ. Πρωτ.: Δ0444/2022 

  Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022 

ΥΠΟΨΗ: κας Ελένης Αντωνάκη 

ΚΟΙΝ.: Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών  
ΘΕΜΑ: B’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΟΣ (1) 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»  

  

Αξιότιμοι Κύριοι & Κυρίες, 

Ανταποκρινόμενοι στην ανακοίνωσή σας με θέμα «ΕΝΟΣ (1) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 
με αρ. πρωτ. 506/03-03-20, και ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β όπου τίθενται το προσχέδιο των τεχνικών 
προδιαγραφών σε Δημόσια Διαβούλευση έως την 31/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μμ, με σκοπό τον 
προαιρετικό σχολιασμό του από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα 
βελτίωσης του κειμένου των προδιαγραφών με βάση τα σχόλια αυτά, συμμετέχουμε στην διαδικασία Δημόσιας 
Διαβούλευσης των εν λόγω αναρτημένων Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Έχοντας ως γνώμονα το Άρθρο 46 του ν. 4412/16 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), το Άρθρο 47 του ν. 4412/16 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών 
διαβουλεύσεων της αγοράς, το Άρθρο 54 του ν. 4412/16 Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζει ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων 
συμβάσεων στον ανταγωνισμό καθώς και τη εν γένει Νομοθεσία περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 
στα πλαίσια της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής, της ανάπτυξης ανταγωνισμού, της υψηλής 
ποιότητας υλικών και της καλύτερης κάλυψης των αναγκών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σας 
επισυνάπτουμε τα σχόλια μας προκειμένου να συνδράμουμε στην προσπάθεια βελτίωσης των προδιαγραφών, 
προτείνοντάς σας να συμπεριλάβετε τις τεχνικές προδιαγραφές που σας υποβάλλουμε, στα ζητούμενα είδη.  

Η εταιρεία δύναται να παραχωρήσει για χρήση στο χειρουργείο το ζητούμενο σετ προς αξιολόγηση. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική 
πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση,  
 
Για την Εταιρεία Μ.Ι. ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. 

 

Καραγιάννη Αικατερίνη / Διαχειρίστρια  
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ΣΧΟΛΙΑ για τη B’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΟΣ (1) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 

 

Αναφορικά με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ και το α/α 2: 

Να είναι του ιδίου οίκου για να υπάρχει πλήρη συμβατότητα και 

αποτελεσματικότητα 

Θα προτείναμε να αναγράφεται: 

Να είναι ενός ή περισσοτέρων κατασκευαστικών Οίκων με απαραίτητη 

προϋπόθεση να είναι συμβατά μεταξύ τους και από τον ίδιο αντιπρόσωπο 

Εταιρεία.  

Ο όρος που παραθέτει το νοσοκομείο σας θέτει αυτόματα εκτός όλες τις εταιρείες πλην των πολυεθνικών 

που διαθέτουν ολοκληρωμένη γκάμα λαπαροσκοπικών προϊόντων. 

Η Εταιρεία μας αξιολογεί με πολύ σθένος τις συνεργασίες της αντιπροσωπεύοντας πρωτοποριακά 

προϊόντα μόνο από αξιόπιστους και επώνυμους Οίκους του εξωτερικού (Αμερικής, Γερμανίας, Καναδά 

κτλ) καταξιωμένους διεθνώς.  

Όλα τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρεία μας είναι συμβατά μεταξύ τους και διαθέτουν FDA, πληρούν δε 

τα διεθνή πρότυπα ISO 9000, CE-Mark, σύμφωνα με τις ΚΥΑ ΔΥ7/2351/94 & ΔΥ 7/2480/94. 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟ 

ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΕΤ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

http://www.aegishealthcare.gr/

