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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια τεσσάρων (4) νέων 

χειρουργικών προβολέων για τις ανάγκες του Α΄ Χειρουργείου του Νοσοκομείου, 

ενδεικτικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 62.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).» 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. 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. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 9/23-02-2022 (Θ. 3ο ΕΗΔ – ΑΔΑ: 605Ρ4690Ω8-Ρ4Α) Απόφαση Δ.Σ. με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού και η συγκρότηση 

Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τεσσάρων (4) 

νέων χειρουργικών προβολέων για τις ανάγκες του Α΄ Χειρουργείου του 

Νοσοκομείου. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 9537/21-07-2022 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 
από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια τεσσάρων (4) νέων χειρουργικών προβολέων για τις ανάγκες του Α΄ 

Χειρουργείου του Νοσοκομείου, όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9537/21-07-2022 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 

www.promitheus.gov.gr στη διαδρομή → Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις 
→ Τρέχουσες Διαβουλεύσεις.  

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 

τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. 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 των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος 
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια τεσσάρων 

(4) νέων χειρουργικών προβολέων για τις ανάγκες του Α΄ Χειρουργείου του 

Νοσοκομείου, ενδεικτικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 62.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           
Τέσσερις (4) σελίδες                                                                                     ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

α.α. 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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«ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ 

ΛΑΪΚΟ 

 

Οι χειρουργικοί προβολείς που πρόκειται να προμηθευτεί το Νοσοκομείο θα κληθούν 

να καλύψουν τις ανάγκες των αιθουσών του Α’ Χειρουργείου, αφού οι ήδη 

υπάρχοντες είναι πεπαλαιωμένοι, ξεπερασμένης τεχνολογίας και πρέπει να 

αντικατασταθούν. Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια 

χειρουργικών προβολέων έχουν ως εξής: 

 

1. Οι υπό προμήθεια χειρουργικοί προβολείς να έχουν δορυφόρο. Θα πρέπει να είναι 

καινούργιοι, τελευταίας τεχνολογίας, αμεταχείριστοι, αρίστης ποιότητας και 

πλήρεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην 

τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης να τεκμηριώνονται με 

αντίστοιχα prospectus, βεβαιώσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν. 

2. Να αποτελούνται από ένα  κύριο προβολέα και ένα δορυφόρο, διαφορετικούς 

μεταξύ τους. 

3. Να διαθέτουν τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος ίδιες λυχνίες, εκπέμπουσες φως 

μονοχρωματικό, ενός και μόνο τύπου (Light Emitting Diodes, L.E.D). 

4. Να είναι σκιαλυτικοί, τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος, ακόμα και αν 

παρεμβάλλεται εμπόδιο στην πορεία της φωτεινής δέσμης.  

5. Να έχουν φωτιστική ένταση, μετρούμενη στο 1m σύμφωνα με το πρότυπο EN 

60601-2-41.2000, 160.000 lx ο κύριος και τουλάχιστον 140.000 lx ο δορυφόρος. 

Η φωτιστική ισχύς και στους δύο (κύριο και δορυφόρο), να ρυθμίζεται από 

τουλάχιστον 35 έως και 100%. Η ρύθμιση να γίνεται από ψηφιακό χειριστήριο επί 

του βραχίονα της κάθε κεφαλής.  

6. Η θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού να είναι σταθερή στα 4.500 Κ, ώστε να 

μην γίνεται εκ παραδρομής μεταβολή της κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. 

7. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (C.R.I.) Ra να είναι τουλάχιστον 96 μετρημένος 

στα 160.000 lx. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης του κόκκινου χρώματος R9 να 

είναι τουλάχιστον 96. 
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8. Το βάθος φωτιζόμενου πεδίου, μετρούμενο σύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-

41.2000, να είναι τουλάχιστον 110 cmτόσο για τον κύριο προβολέα όσο και για 

τον δορυφόρο. 

9. Να διαθέτουν ρυθμιζόμενη διάμετρο φωτεινού πεδίου από τα 18 έως τα 28 cm 

τουλάχιστον και ο κύριος και ο δορυφόρος προβολέας. Η ρύθμιση να 

επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά από το ψηφιακό χειριστήριο που βρίσκεται στο 

βραχίονα της κάθε κεφαλής αλλά και μέσω της αποστειρώσιμης χειρολαβής. 

10. Η σκιαλυτικότητα τόσο του κύριου όσο και του δορυφόρου προβολέα, ακόμα και 

αν παρεμβάλλεται εμπόδιο στην πορεία της φωτεινής δέσμης, και η 

εναπομένουσα φωτεινότητα της μέγιστης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-

41.2000, να είναι τουλάχιστον: 

 
ΚΥΡΙΟΣ 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ 

80% 65% 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΔΥΟ ΜΑΣΚΕΣ 

65% 60% 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ 

100% 100% 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ 

80% 65% 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ 
ΜΑΣΚΕΣ 

60% 60% 

 

11. Όλο το σύστημα του χειρουργικού προβολέα (κεφαλές, spring-arm, οριζόντιοι 

βραχίονες καθώς και ο κάθετος) να διαθέτει ειδική αντιμικροβιακή επίστρωση, 

που να μειώνει το μικροβιακό φορτίο (πχ. Escherichia coli και Staphylococcus 

aureus) κατά περισσότερο από 99.99% χωρίς τοξικές ή βλαβερές ουσίες. 

12. Η  διάρκεια ζωής των  L.E.D, να είναι τουλάχιστον 60.000 ώρες. 

13. Να υπάρχει απαραιτήτως δυνατότητα προγραμματισμού τουλάχιστον δύο 

λειτουργιών του προβολέα, οι οποίες να ελέγχονται μέσω της αποστειρωμένης 

χειρολαβής, προς διευκόλυνση του χειρουργού. 

14. Να διαθέτει τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος προβολέας, σύστημα χαμηλού 

περιβάλλοντος φωτισμού κατάλληλο για ενδοσκοπικές επεμβάσεις 
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15. Η μετακίνηση του προβολέα να επιτυγχάνεται από αποστειρούμενη χειρολαβή 

στο κέντρο της κεφαλής αλλά και από περιφερειακές χειρολαβές επί της κεφαλής 

του προβολέα. 

16. Η κάθε κεφαλή να αναρτάται από βραχίονα με ελατήριο, ο οποίος να δύναται να 

τοποθετηθεί σε γωνία τουλάχιστον +40°/-70° σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. 

17. Ο κύριος και ο δορυφόρος προβολέας να μπορούν να δεχτούν τοποθέτηση 

ασύρματης κάμερας καταγραφής, τεχνολογίας 4Κ στο κέντρο της κεφαλής, στη 

θέση της αποστειρούμενης χειρολαβής, η οποία να μπορεί να μεταδίδει εικόνα σε 

οποιοδήποτε διαθέσιμο monitor. Η τοποθέτηση της κάμερας να γίνεται εύκολα 

χωρίς την χρήση εργαλείων, ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά της σε χειρουργικό 

προβολέα άλλης αίθουσας.  

18. Να φέρει στην επιφάνεια εκπομπής προστατευτικό ύαλο ασφαλείας και όχι 

πλαστικό. Ο ύαλος να είναι αντιχαρακτικός και φωτο-ανθεκτικός, ώστε να μην 

αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου για βέλτιστη διαπερατότητα του φωτός. 

19. Τόσο ο κύριος προβολέας  όσο και ο δορυφόρος να έχουν σχεδίαση τέτοια ώστε 

να διευκολύνεται η  νηματική  ροή του αέρα  κλιματισμού  των χειρουργικών 

αιθουσών ενώ ταυτόχρονα να παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης και των δύο 

κεφαλών ακριβώς πάνω από το χειρουργικό πεδίο χωρίς να αφήνουν κενό μεταξύ 

τους.  

20. Να είναι χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, 115 W ή μικρότερη, συνολικά (του 

κύριου προβολέα  και του δορυφόρου). 

21. Οι κεφαλές να διαθέτουν βαθμό προστασίας έναντι των υγρών IP44 τουλάχιστον, 

ο οποίος να αναφέρεται ρητά στα επίσημα φυλλάδια του αντίστοιχου 

κατασκευαστικού οίκου. 

22. Να διαθέτει οπτικό σύστημα αυτό-διάγνωσης δυσλειτουργιών. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

23. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων. 

24. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

25. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CEMark  και να πληρούν όλους τους 

κανονισμούς ασφαλείας για Ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485 και ISO 14001. 

Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
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26. Οι προσφερόμενοι προβολείς να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN 

60601-2-41.2000 

27. Τα προσφερόμενα να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει 

ENISO 9001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατρο-τεχνολογικών 

προϊόντων) και ISO 14001, που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι 

ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 

117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

28. Με την τοποθέτηση  και εγκατάσταση του συστήματος στην οροφή της 

εκάστοτε αίθουσας να παραδοθούν σε έντυπη και ψηφιακή μορφή τα εγχειρίδια 

λειτουργίας και να γίνει πλήρης επίδειξη  και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών. 

Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει με μεταλλική κατασκευή που να καλύπτεται από τη 

διαφορά ύψους μεταξύ της οροφής και της ψευδοροφής. 

29. Να δοθεί  επίσημη εγγύηση τουλάχιστον  για δύο (2) χρόνια. 

30. Να δοθεί οικονομική προσφορά ετήσιας πλήρους συντήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών για την περίοδο μετά το πέρας της 

εγγύησης. 

31. Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη  

ανταλλακτικών.» 
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