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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             
 
 

 
     Τμ. Πληροφορικής 

ΤΜΗΜΑ  : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 53  

  20131 Κόρινθος ΠΡΟΣ :    
    
Πληροφορίες:  Γεωργία Παπαφίλη  

Τηλέφωνο : 2741-3- 61857   
FAX : 2741-0-20529   

     
ΘΕΜΑ       «Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ με ARGON (ενσωματωμένη 
αντλία νερού και τροχήλατη βάση) CPV 

33190000-8» 

  

     

ΣΧΕΤ. : 
 
α) Αρ.πρωτ.6507/11-12-2013 έγγραφο Ε.Π.Υ. 
β) Οι υπ.αρ.65/17.7.2015/21.7.2015 
συνεδρίασή  (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ. 

67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση  (θέμα 
1ο) της Ε.Π.Υ 
γ) Η υπ.αρ.4972/15-12-2015 και 11/05-01-2016 

εγκύκλιος  Ε.Π.Υ 
δ) Η αρ.πρ.6334/16-2-2018 απόφαση 
Διοικήτριας για συγκρότησης επιτροπής 

 
 
                               

ΚΟΙΝ: 
 

1. Διοικήτρια  
2. Δ/ντή Δ/κού 
3. Υποδ/ντρια Δ/κής Υπηρεσίας  

4. Αν/τρια Πρ/νη Τμ. Οικ/κού             
5. Γρ. Προμηθειών 
 

 

     

 

Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία 

έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας 

Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ 

αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 

προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ με 

ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση), CPV 33190000-8  

 

το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, 

κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω 

είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της 

ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 

2018, ήτοι μέχρι 12 Μαρτίου 2018.  

Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές 

και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  

στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω. 

H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή 

(cd, dvd, usb memory stick).  

To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης 

Προδιαγραφών. 

Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 
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Announcement 

Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of 

the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek 

Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 

67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the 

procurement of «DIATHERMY with ARGON (integrated water pump and wheel base)» CPV 33190000-8, 

the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, 

according to the above regulation, technical specifications and standards for the aforementioned products to  the 

Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following 

day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is 

Tuesday 21 February 2018, That is until 12 March 2018 

Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on 

the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the 

products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical  

glassware » category products except phakic and multifocal.  

It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the 

Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of 

the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.  

It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the 

products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.  

Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick). 

All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee. 

The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation 

 

 

 

Παρακαλούμε το Τμήμα Πληροφορικής να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας τις συνημμένες 

τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι         

12-03-2018 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: 

prom@hospkorinthos.gr. 

 

 

 

 

   Για την ακρίβεια                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
   Η Γραμματέας                                      

    

 

 
 

                               ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ με ARGON  (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση) 

DIATHERMY with ARGON (integrated water pump and wheel base) 
 

Το σύστημα να αποτελείται από ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, συσκευή πλάσματος  αργού και αντλίας πλύσης, τα 

οποία να φέρονται στην ίδια τροχήλατη βάση, να αποτελούν ενιαία συσκευή και να έχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά:  
 

 
Ηλεκτροχειρουργική διαθερμία 
 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγματοποίηση όλων των ενδοσκοπικών επεμβάσεων 
(πολυπεκτομές, σφιγκτηροτομές, θερμή βιοψία κλπ).  

2. Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ελέγχου της καλής επαφής και της συμμετρίας του ηλεκτροδίου επιστροφής με 

τον ασθενή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη τοποθέτηση του. Σε περίπτωση προβλήματος να 
ενεργοποιείται οπτικοαουστικό ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της διαθερμίας. Να έχει δυνατότητα 
χρήσης ηλεκτροδίων επιστροφής μιας χρήσεως τα οποία να μπορούν να τοποθετηθούν στον ασθενή ανεξάρτητα 

κατεύθυνσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η δυνατότητα αυτή να πιστοποιείται από το εργοστάσιο. 
3. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση για την αποφυγή εγκαυμάτων του ασθενή. 
4. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της παρεχόμενης ισχύος και της διάρκειας 

ενεργοποίησης με οπτικοακουστικό ALARM και διακοπή της λειτουργίας της σε περίπτωση σφάλματος. 
5. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών οι οποίες να αποθηκεύονται στην μνήμη της διαθερμίας με κωδικό 

σφάλματος. Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό ALARM και να 
διακόπτεται η λειτουργία της διαθερμίας. 

6. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) υποδοχές (socket) οι οποίες να μπορούν να οριστούν με επιλογή του χρήστη 

σε μονοπολικές ή διπολική, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει επιπλέον ή 
δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου. 

7. Να διαθέτει μονοπολικές και διπολικές υποδοχές με πολλαπλά βύσματα ώστε να δέχεται καλώδια όλων των 

τύπων χωρίς να απαιτούνται συνδετικά. 
8. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης ισχύος ανάλογα με την ωμική αντίσταση του ιστού. 
9. Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων όπου να περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες. 

10. Οι ενδείξεις στην οθόνη να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
11. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προγραμμάτων. 
12. Να διαθέτει πλήκτρα αφής για τον καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση της συσκευής. 

13. Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους μονοπολικής κοπής, ως κάτωθι: 
 

α. Μονοπολική κοπή γενικής χρήσης με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση 

εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 
200W ρυθμιζόμενη ανά 1W. 

β. Μονοπολική κοπή για κυκλικά ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης, με 
επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 400W ρυθμιζόμενη ανά 1W. 
Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το 

διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα. 
γ. Μονοπολική κοπή για ευθύγραμμα ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης 
και αιμόσταση με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 170W 

ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) 
επίπεδα και το διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα. 
 

14. Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους μονοπολικής και διπολικής 
αιμόστασης, ως κάτωθι:  
  α. Μονοπολική βαθιά αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, έλεγχο ισχύος 

βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 
οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W.  
  β. Μονοπολική αιμόσταση γενικής χρήσης με επαφή ή χρήση λαβίδας, έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του 

ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W. 
  γ. Διπολική αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, με έλεγχο ισχύος βάση της 

αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) 
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αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Να έχει σύστημα αυτόματης 
έναρξης και αυτόματου τερματισμού πριν ο ιστός προσκολληθεί στο εργαλείο. 

 
15. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι και με ποδοδιακόπτη με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων με 

το πάτημα ενός πλήκτρου. 

16. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης μονοπολικών και διπολικών εργαλείων από τον ίδιο ποδοδιακόπτη. 
17. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει με αυτήν την λειτουργία 

αιμόστασης APC γενικής χρήσης χωρίς επαφή. 

18. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει δυνατότητα λειτουργίας των 
εγκατεστημένων τρόπων μονοπολικής κοπής (13α) και μονοπολικής αιμόστασης (14α,14β) με την χρήση αερίου 

αργού. 
19. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αντλία έκπλυσης και αντλία αναρρόφησης καπνού για την αυτόματη 

ενεργοποίηση τους. 

20. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή υδροπαρασκευής (WATER JET) για την πραγματοποίηση επεμβάσεων 
ESD και EMR. 

21. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC.   

22. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 
23. Να παραδίδεται πλήρης με διπλό αντιεκρηκτικό ποδοδιακόπτη αδιάβροχο με δυνατότητα πλύσης και 

απολύμανσης σε αυτόματα πλυντήρια, συνδετικό καλώδιο ηλεκτροδίων επιστροφής και ηλεκτρόδια επιστροφής 

μιας χρήσης (πακέτο των 50 τεμαχίων). 
 
Μονάδα Αργού 

 
1.   Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας  ροής αερίου από 0,1 l/min έως  8 l/min 

2. Η ρύθμιση να γίνεται με βήμα  0,1 l/min. 
3. Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ροής  μέσω κωδικοποιημένων εργαλείων APC. 
4. Να έχει δυνατότητα  αποθήκευσης 10 διαφορετικών ρυθμίσεων. 

5. Να ενεργοποιείται μέσω χειρολαβής ή ποδοδιακόπτη. 
6. Να διαθέτει οπτική ένδειξη για το περιεχόμενο της φιάλης.  
7. Να διαθέτει ακουστική προειδοποίηση όταν το περιεχόμενο της φιάλης φθάσει στο ελάχιστο.  

8. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με κεντρική παροχή αργού. 
9. Τα όρια πίεσης της λειτουργίας του να είναι 2,5 –7 bar.  
10. Να συνεργάζεται αποκλειστικά με καθετήρες APC οι οποίοι θα διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένο φίλτρο για 

την αποφυγή επιμόλυνσης τόσο της συσκευής όσο και των ασθενών. 
11. Η προσφερόμενη μονάδα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC.   
12. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 

 
 

Τροχήλατη βάση 
 

1. Να συνοδεύεται από τροχήλατο φορέα κατάλληλο για τη στήριξη και μεταφορά του παραπάνω πλήρους 

σταθμού εργασίας γαστρεντερολογικής χρήσης, ο οποίος  
2. Να διαθέτει 4 τροχούς μεγάλης διαμέτρου με φρένο.  
3. Να υποδέχεται ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, μονάδα ARGON PLASMA και αντλία πλύσης να μπορεί να 

υποδεχθεί επιπλέον σύστημα υδροπαρασκευής, και αντλία πλύσης. Να μπορεί να υποδεχθεί μονάδα 
αναρρόφησης με πλαστικό κάνιστρο και να φέρει στο πίσω μέρος ειδικό χώρο αποθήκευσης φιάλης ARGON. 

4. Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC.   

5. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 
 

 

Αντλία πλύσης 
1. Να διαθέτει μέγιστη ροή έκπλυσης με το σετ σύνδεσης ενδοσκοπίου 500ml/min 
2. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης από ποδοδιακόπτη καθώς και από την ηλεκτροχειρουργική διαθερμία. 

3. Να διαθέτει για γρήγορη ενεργοποίηση 3 προρυθμισμένα κουμπιά (30%, 50% και 80%) καθώς και κουμπιά για 
χειροκίνητη ρύθμιση ροής. 

4. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC.  
5. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 
 

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από :  
 

 Ποδοδιακόπτη διαθερμίας – συσκευής αργον 
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 Ποδοδιακόπτη αντλίας πλύσης 
 Γειώσεις μιας χρήσης (50 τεμ.) 

 Καλώδιο γειώσεων μ.χ. 
 Καλώδιο σύνδεσης μονοπολικών εργαλείων 
 Τροχήλατη εργοστασιακή βάση  

 Φιάλη Αργού 
 Μειωτή πίεσης 
 APC καθετήρα με ενσωματωμένο φίλτρο και καλώδιο  

 Σετ σωλήνων αντλιάς πλύσης 
 Αντάπτορα σύνδεσης αντλίας πλύσης σε μη επεμβατικά ενδοσκόπια 

 Σετ στήριξης και σύνδεσης για καθεμία από τις ανωτέρω συσκευές 
 
Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC   

Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 
                           

                   


