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ΠΡΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΥΔΠΑ» ΣΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΠ’ ΟΦΙΝ: Δπηηξνπήο ύληαμεο 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Γηαγσληζκώλ ΠΠΦΤ 2014 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΑΦΟΡΑ: Πξνηάζεηο 2εο 

Γηαβνύιεπζεο «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ» 

CPV3314000-3 ΘΔΜΑ: ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ 2εο 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ» 

CPV3314000-3. Αμηόηηκνη, ε ζπλέρεηα ηεο αλάξηεζεο 

γηα ηελ 2ε δηαβνύιεπζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «Πιεγκάησλ Κνηιηνθήιεο» CPV 3314000-3, 

ζα ζέιακε λα θάλνπκε ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο: ηνπο 

Α/Α 44 έσο θαη 61 δεηνύληαη: «Γηάθνξα Πιέγκαηα 

Βνπβσλνθειώλ». Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκόο αθνξά 

επηκέξνπο είδε «Πιέγκαηα Κνηιηνθήιεο» ελώ έρεη θαη 

πεξηνξηζκέλν πξνϋπνινγηζκό. Δπίζεο είλαη γλσζηό όηη ηα 

πιέγκαηα θνηιηνθήιεο είλαη ζεκαληηθά αθξηβόηεξα ζε 

ζύγθξηζε κε πιέγκαηα βνπβσλνθήιεο, θπξίσο ιόγσ ησλ 

εμειηγκέλσλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, όπσο 

αληηζπκθεηηθέο κεκβξάλεο, ηζέπεο θαζήισζεο, 

βαθηεξηνζηαηηθά, θ.α. Πξνηείλεηαη, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο 

όπσο επίζεο θαη επάξθεηαο πνζνηήησλ λα αθαηξεζνύλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πιέγκαηα βνπβσλνθειώλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Α/Α 44 έσο θαη 61. ηνπο Α/Α 

35 έσο θαη 39 δεηνύληαη: «Γηάθνξα Καζεισηηθά 

Πιεγκάησλ». Πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνύλ δύν λένη Α/Α 

ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηγξάθεηαη έλα λέαο ηερλνινγίαο 
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εξγαιείν θαζήισζεο πιεγκάησλ ην νπνίν δηαζέηεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Σν πξνηεηλόκελν εξγαιείν 

δηαζέηεη δύν ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη, ε δπλαηόηεηα 

άξζξσζεο ηνπ έσο θαη 50 κνίξεο γηα επθνιόηεξε 

θαζήισζε θαη ε δπλαηόηεηα ππνδνρήο αληαιιαθηηθώλ 

θεθαιώλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ην θαζηζηνύλ πην 

νηθνλνκηθό είλαη: Πξώηνλ, θαηά ηελ ηνπνζέηεζε 

πιέγκαηνο θνηιηνθήιεο ρξεηάδεηαη ε ηνπνζέηεζε επηπιένλ 

ηξνθάξ γηα ηελ θαζήισζε ηνπ πιέγκαηνο ζηελ πιεπξά 

εθείλε από ηελ νπνία γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ εθάζηνηε 

θαζεισηηθνύ εξγαιείνπ. Με ην πξνηεηλόκελν εξγαιείν 

δελ απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε επηπιένλ ηξνθάξ, θαζώο 

ιόγσ ηεο άξζξσζεο ηνπ ν ρεηξνπξγόο έρεη ηελ δπλαηόηεηα 

από έλα θαη κόλν ηξνθάξ λα θαζειώζεη νπνηνδήπνηε 

πιέγκα αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο εμαζθαιίδνληαο έηζη 

ρξόλν, κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη νηθνλνκία. Γεύηεξνλ, ην 

πξνηεηλόκελν εξγαιείν δέρεηαη αληαιιαθηηθέο θεθαιέο κε 

δέθα απνξξνθήζηκα θιηπ, ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν 

κπνξεί λα κεηώζεη ην θόζηνο ρξήζεο. Δάλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ελόο κεγάινπ πιέγκαηνο ρξεηαζηεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ 40 θιηπ θαζήισζεο, αλνίγεηαη γηα 

ρξήζε θαη δεύηεξν εξγαιείν (κε 30 θιηπ ζπλήζσο) από ην 

νπνίν ηα κε ρξεζηκνπνηνύκελα θιηπ πεξηζζεύνπλ θαη 

πεηηνύληαη καδί κε ην εξγαιείν. ην πξνηεηλόκελν 

θαζεισηηθό ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνδνρήο 

αληαιιαθηηθώλ θεθαιώλ, κηθξόηεξνπ θόζηνπο ζε ζρέζε 

κε ην εξγαιείν, κε δέθα πξνθνξησκέλα θιηπ, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη κεγαιύηεξε νηθνλνκία. Γηα όινπο 

ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνύλ νη 

παξαθάησ πεξηγξαθέο: Α/Α.. Αξζξνύκελν 

επαλαθνξηηδόκελν θαζεισηηθό πιέγκαηνο 5 ρηι. κε 30 

απνξξνθήζηκα ειηθνεηδή θιηπ, κε δπλαηόηεηα άξζξσζεο 

ηνπ εξγαιείνπ θαζήισζεο έσο θαη 50 κνίξεο γηα 

επθνιόηεξε θαζήισζε, θαη δπλαηόηεηα ιήςεο 

αληαιιαθηηθώλ θεθαιώλ ησλ 10 (δέθα) απνξξνθήζηκσλ 

θιηπο. Α/Α.. Αληαιιαθηηθέο θεθαιέο γηα ην παξαπάλσ 

θαζεισηηθό κε 10 ειηθνεηδή απνξξνθήζηκα θιηπο. ηελ 

δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε θαη πιεξνθνξία. 
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