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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

           “Η  Π Α Μ Μ Α Κ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Σ” 

 Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΔΟΣ:  ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43 ΑΘΗΝΑ 11144                                              Αθήνα,20-04-2021 

ΤΗΛ: 213.2042100                                                                                               Αρ.πρωτ.οικ. 3710 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ:            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ:  Γαστεράτου Φωτεινή                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                          
TΗΛ.:                  213.2042201                                                             ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

  FAX:                 210.2017036                                                          ΤΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ               

    

                                                                                           

                                                                                               

                                                                                                 

 

                                                                                                  ΠΡΟΣ 

                            ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.  

3. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αριθ. 68/14-12-

2015 (θέμα 6ο) και υπ’ αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3ο, 4o και 5o) 

αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.  

4. Την υπ΄ αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την 

διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».  

5. Την υπ’ αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση 

των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

 Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικού για 

αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.pammakaristos-hosp.gr (Προκηρύξεις -> Διαβούλευση 

Τεχνικών Προδιαγραφών).  

2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την 

ανάρτησή της, ήτοι από τις  20-04-2021 έως και τις  29-04-2021.  

http://www.pammakaristos-hosp.gr/
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3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους 

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diavoulefsi@pammakaristos-hosp.gr                    

(οι παρατηρήσεις να συνοδεύονται απαραιτήτως από τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου με 

επωνυμία και ΑΦΜ) έως και τις  29-04-2021. 

4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για 

την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια και ειδικότερα 

με γνώμονα: 

 Την επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού. 

 Την ανταπόκριση της αγοράς με την ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων οικονομικών 

φορέων. 

 Τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων προμηθειών/υπηρεσιών. 

5. Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (έγκριση από το Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου), θα προκηρυχθεί διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια υλικού για 

αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις του Νοσοκομείου. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

www.pammakaristos-hosp.gr (Προκηρύξεις -> Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών). 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

 Στυλεός μιας χρήσης για αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις με χρήση φακού 

γωνιοσκοπίας και δυνατότητα σύνδεσης στην πλύση/αναρρόφηση του μηχανήματος 

φακοθρυψίας. Η συσκευασία να περιλαμβάνει μαχαιρίδιο 1,8mm. 

 

 Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 ή ISO 

13485 κ.τ.λ.  

 Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές/απαιτήσεις προτύπων ασφαλείας, διαθέτοντας σήμανση CE (ΚΥΑ 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648//ΦΕΚ Β/2198/02.10.2009 – εναρμόνιση με το άρθρο 8 της 

οδηγίας 93/42/ΕΟΚ/14.6.1993, ως ισχύει) και να φέρει σε ευκρινή θέση του τελικού 

περιέκτη του  την ανωτέρω προβλεπόμενη σήμανση.  
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