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Αθήνα 14/6/2018 
Προς: γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Γρ. Προμηθειών 
 
Θέμα: Α’ Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών εργαλείων χειρουργείου 
 
Στις προτεινόμενες προδιαγραφές για εργαλεία χειρουργείου, η εταιρεία μας έχει να παρατηρήσει τα 
παρακάτω: 

1. Όσον αφορά τους γενικούς όρους  ο πρώτος όρος «Απαιτούνται τουλάχιστον δύο κλινικές μελέτες από 
αναγνωρισμένα κέντρα, δημοσιευμένα σε έγκριτα περιοδικά για το κάθε είδος και έγκριση FDA, διότι η 
έγκριση αυτή συμπεριλαμβάνει και κλινική αξιολόγηση για την καταλληλόλητά τους,  ή να 
προσκομισθεί έκθεση δοκιμών από ισοδύναμο  οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
διαπιστευμένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου  ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο 
συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ως ορίζει το 
άρθρο 56 του ν. 4412/2016.» δεν ευσταθεί διότι: 

           Α) η ύπαρξη πιστοποιητικού «που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο 
συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ως ορίζει το άρθρο 
56 του ν. 4412/2016», δηλαδή το Πιστοποιητικό EC δεν μπορεί να ζητείται διαζευκτικά με το FDA ή 
οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, αφού η ύπαρξη του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κυκλοφορία 
των ειδών στις χώρες της ΕΕ. Επίσης, η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν απαιτούν την ύπαρξη FDA 
για τα προϊόντα, επομένως η μη ύπαρξη του δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποκλεισμού.  

           Β) Η απαίτηση για «τουλάχιστον δύο κλινικές μελέτες από αναγνωρισμένα κέντρα, δημοσιευμένα σε 
έγκριτα περιοδικά για το κάθε είδος», δεν μπορεί να έχει εφαρμογή για είδη που δεν είναι πρωτότυπα, 
αλλά αντίστοιχα   πρωτοτύπων, αφού ακόμη και το FDA το οποίο επικαλείστε, δεν απαιτεί την κατάθεση 
μελετών για την έκδοση πιστοποιητικού, για εργαλεία που είναι αντίγραφα.   

Επομένως όλος ο πρώτος όρος θα πρέπει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί απλώς με την 
απαράβατη απαίτηση για την ύπαρξη πιστοποιητικού EC. 

2. Πέραν του γεγονότος ότι πολλά από τα ζητούμενα είδη έχουν προδιαγραφές που, κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας, προσδιορίζουν απολύτως προϊόντα που διατίθενται από μία και μοναδική 
εταιρεία, πολλά από τα είδη ζητούνται σε 2 ή 3 διαφορετικούς κωδικούς, με ελαφρά τροποποιημένες 
προδιαγραφές, χωρίς να αναφέρεται σε ποιες περιπτώσεις και με ποια κριτήρια θα επιλεγεί η χρήση 
εργαλείου με την μία ή την άλλη προδιαγραφή.  Έτσι ζητάτε: 

 Τροκάρ τύπου HASSON στους κωδικούς 1 και 13, τη μία φορά με ενσωματωμένο σπόγγο και την άλλη 
με αιμοστατικό σπόγγο και μπαλόνι για ασφαλή τοποθέτηση (στην πρώτη περίπτωση δεν χρειάζεται να 
τοποθετηθεί ασφαλώς και γι’ αυτό δεν ζητάτε μπαλόνι;). 

 Τροκάρ 5mm στους κωδικούς 2 και 14, τη μία φορά με απαίτηση για ύπαρξη απορροφητικού σπόγγου 
και σταθεροποίηση δια μέσου ράμματος και την άλλη χωρίς αυτές τις απαιτήσεις. 

 Τροκάρ 10-11 στους κωδικούς 3, 5 και 15 τη μία φορά με απαίτηση για απορροφητικό σπόγγο και 
σταθεροποίηση δια μέσου ράμματος, την άλλη με δυνατότητα αφαίρεσης του άνω τμήματος του  
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 τροκάρ (στην προηγούμενη περίπτωση δεν απαιτείται η αφαίρεση του άνω τμήματος), αλλά χωρίς 
σπόγγο και σταθεροποίηση δια μέσου ράμματος, και την Τρίτη χωρίς τίποτε από τα ανωτέρω. 

 Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης αγγείων, στους κωδικούς 24,  και 34 τη μία φορά με δύο στάδια 
λειτουργίας , μαύρες σιαγόνες και ένδειξη των κλιπς που απομένουν, και την άλλη φορά με ένα στάδιο 
πυροδότησης , χωρίς προσδιορισμό του χρώματος των σιαγόνων και χρωματική ένδειξη μετρητή των 
τελευταίων τριών κλιπ. 

 Ενδοσκοπικός σάκος στους κωδικούς 31 και 33 τη μία φορά με ένα μεταλλικό έλασμα και την άλλη με 
δύο μεταλλικά ελάσματα.  Τη μία φορά χωρητικότητας 190ml και την άλλη μέγιστης χωρητικότητας 
μέχρι 225ml. 

 Συσκευή πλύσης αναρρόφησης στους κωδικούς 37 και 39 τη μία φορά με βαλβίδα τοποθέτησης 
ηλεκτροδίου laser και την άλλη χωρίς. 

 Σετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής στους κωδικούς 48 και 49 με απαίτηση για τροκάρ με 
απορροφητικό σπόγγο και λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο λειτουργίας στο ένα και τροκάρ χωρίς 
απορροφητικό σπόγγο αλλά με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων και λαβίδα απολίνωσης με δύο στάδια 
λειτουργίας. 

 Εργαλεία ευθείας συρραφής στους κωδικούς 51 και 57, με ισχυρά  κλιπ ορθογώνιας διατομής στον ένα 
κωδικό και στον άλλο με δύο σκανδάλες αλλά χωρίς κλιπ ισχυρά ορθογώνιας διατομής. 

 Κοπτορράπτες στους κωδικούς 60, 61και 62 (60 , 80 και 100 mm) και 64 , 65και 66 (55, 75 και 100mm) 
στη μία περίπτωση με ισχυρά κλιπ ορθογώνιας διατομής με τη λάμα στην ανταλλακτική κασέτα και 
στην άλλη χωρίς ισχυρά κλιπς ορθογώνιας διατομής και τη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου. Επιπλέον 
στους κωδικούς 69 και 70 ζητούνται κοπτορράπτες ηλεκτροκίνητοι 

 Κυκλικοί αναστομωτήρες στους κωδικούς 78 και 79 τη μία φορά με ισχυρά κλιπ ορθογώνιας διατομής 
και την άλλη χωρίς. Επίσης με διαφορά μεγεθών 1mm τη στιγμή που και στο παρατηρητήριο τιμών 
επιτρέπεται απόκλιση μεγέθους ± 10%. Μάλιστα και τους δύο κωδικούς ζητείται κυκλικός 
αναστομωτήρας 33mm στη μία περίπτωση με απαίτηση για τουλάχιστον 32 κλιπ και στην άλλη χωρίς 
τέτοια απαίτηση. 

Ακόμη η κατάσταση στην οποία αναφέρονται οι ποσότητες, δεν έχει καμία απολύτως αντιστοίχιση με την 
κατάσταση των προδιαγραφών, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές αν κάποιες πολύ ειδικές προδιαγραφές 
ειδών με ιδιαίτερα υψηλή τιμή, αφορούν την εξυπηρέτηση κάποιων ειδικών περιστατικών ή προορίζονται για 
χρήση σε επεμβάσεις ρουτίνας, αυξάνοντας έτσι αδικαιολόγητα τη δαπάνη του νοσοκομείου. 

3. Πολλά από τα ζητούμενα είδη έχουν προδιαγραφές που, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, 
προσδιορίζουν απολύτως προϊόντα που διατίθενται από μία και μοναδική εταιρεία. Συγκεκριμένα: 

 Όλα τα συρραπτικά εργαλεία που απαιτούν αγκτήρες (κλιπ) ορθογώνιας διατομής (Α/Α 51, 52, 60, 
61, 63 και78) χαρακτηρίζουν αποκλειστικά και μόνο προϊόντα της εταιρείας COVIDIEN αποκλείοντας 
έτσι εκ προοιμίου όλες τις άλλες εταιρείες από τη διαγωνιστική διαδικασία, εκμηδενίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την ανάπτυξη του εκ του νόμου απαιτούμενου ανταγωνισμού.  Μάλιστα το υποτιθέμενο 
πλεονέκτημα των  αγκτήρες ορθογώνιας διατομής δεν βασίζεται σε καμία in vivo μελέτη ούτε 
διευκρινίζεται ποια περιστατικά θα αφεθούν στην «ανασφάλεια» των μη ορθογώνιων αγκτήρων. Άρα 
το μόνο που εξυπηρετεί αυτή η προδιαγραφή είναι ο απόλυτων προσδιορισμός των προϊόντων του 
οίκου Covidien, Επομένως στους εν λόγω κωδικούς η απαίτηση για αγκτήρες ορθογώνιας διατομής 
τα πρέπει να απαλειφθεί.  
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 Τα τροκάρ που απαιτούν την ύπαρξη απορροφητικού σπόγγου και ταυτόχρονα τη σταθεροποίηση 
διαμέσου ράμματος, ( Α/Α 1, 2, 3 και 4) χαρακτηρίζουν αποκλειστικά και μόνο προϊόντα του οίκου 
Johnson & Johnson αποκλείοντας έτσι εκ προοιμίου όλες τις άλλες εταιρείες από τη διαγωνιστική 
διαδικασία, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του εκ του νόμου απαιτούμενου 
ανταγωνισμού. Επομένως η απαίτηση για ύπαρξη απορροφητικού σπόγγου και σταθεροποίησης δια 
μέσω ράμματος, στους εν λόγω κωδικούς, θα πρέπει να απαλειφθούν.  

 Στα τροκάρ με Α/Α 5, οι απαιτήσεις «Το άνω τμήμα του τροκάρ να αποσπάται ώστε να μπορεί να 
αφαιρεθεί παρασκεύασμα από το τροκάρ χωρίς να υπάρχει απώλεια πνευμοπεριτοναίου. Η ασπίδα 
ασφαλείας να επικαλύπτει περιμετρικά όλο το κοπτικό άκρο, να είναι ατραυματική και με δείκτη 
επισήμανσης της θέσης της. Να διαθέτει σύστημα ταχείας εκτόνωσης αερίου ενδοκοιλιακού 
περιεχομένου, κάθετα προς τη κατεύθυνση της κάνουλας.», είναι απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν 
αποκλειστικά και μόνο προϊόντα της εταιρείας COVIDIEN αποκλείοντας έτσι εκ προοιμίου όλες τις 
άλλες εταιρείες από τη διαγωνιστική διαδικασία, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του 
εκ του νόμου απαιτούμενου ανταγωνισμού. Μάλιστα, οι απαιτήσεις αυτές δεν προσδίδουν κανένα 
πρόσθετο πλεονέκτημα στα ζητούμενα είδη και επομένως θα πρέπει να απαλειφθούν.   

 Στα ατραυματικά, όχι κόπτοντα τροκάρ των Α/Α 6 και 7 η απαίτηση για «ακτινωτά διατασσόμενο 
κανάλι εισαγωγής που εισάγεται με οδηγό κάνουλα» είναι απαίτηση που χαρακτηρίζει αποκλειστικά 
και μόνο προϊόντα της εταιρείας COVIDIEN αποκλείοντας έτσι εκ προοιμίου όλες τις άλλες εταιρείες 
από τη διαγωνιστική διαδικασία, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του εκ του νόμου 
απαιτούμενου ανταγωνισμού. Επομένως η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να απαλειφθεί.  

 Στα είδη με Α/Α 18 και 22 όπου ζητούνται λαπαροσκοπικά ντισεκτέρ και λαβίδες απαιτείται να είναι 
μονωμένα μέχρι το άκρο. Η απαίτηση αυτή αφορά είδη που καυτηριάζουν τους ιστούς, όπως τα 
ψαλίδια και στα εν λόγω είδη είναι μάλλον εκ του περισσού, περιορίζοντας σημαντικά τον 
απαιτούμενο εκ του νόμου ανταγωνισμό και αυξάνοντας αδικαιολόγητα το κόστος. Επίσης η απαίτηση 
και στα δύο είδη για άρθρωση κατά 80ο  χαρακτηρίζει αποκλειστικά και μόνο προϊόντα της εταιρείας 
COVIDIEN αποκλείοντας έτσι εκ προοιμίου όλες τις άλλες εταιρείες από τη διαγωνιστική διαδικασία, 
εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του εκ του νόμου απαιτούμενου ανταγωνισμού. 
Επομένως η απαίτηση για μονωμένα μέχρι το άκρο και για άρθρωση κατά 80ο θα πρέπει να 
απαλειφθούν, όταν μάλιστα στη λίστα των ειδών δεν ζητούνται καθόλου απλές κοινόχρηστες 
λαβίδες και ντισεκτέρ. 

 Στο εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης του Α/Α 24, η απαίτηση για δύο ξεχωριστά στάδια 
λειτουργίας σε συνδυασμό με την απαίτηση για μαύρες σιαγόνες, χαρακτηρίζουν αποκλειστικά και 
μόνο προϊόντα της εταιρείας COVIDIEN αποκλείοντας έτσι εκ προοιμίου όλες τις άλλες εταιρείες από τη 
διαγωνιστική διαδικασία, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του εκ του νόμου 
απαιτούμενου ανταγωνισμού. Μάλιστα, οι απαιτήσεις αυτές δεν προσδίδουν κανένα πρόσθετο 
πλεονέκτημα στα ζητούμενα είδη και επομένως θα πρέπει να απαλειφθούν, όταν μάλιστα στον Α/Α 
34 ζητείται ακριβώς το ίδιο εργαλείο με έμφαση στη λειτουργία σε ένα στάδιο, χωρίς να υπάρχει καμία 
απολύτως διευκρίνιση σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η χρήση του ενός ή του άλλου εργαλείου. 

 Στο σετ ενδοσκοπικής χειρουργικής του Α/Α 48, ο συνδυασμός των απαιτήσεων α) με ενσωματωμένο 
σπόγγο για το τροκάρ Hasson και το σετ τροκάρ 5-11mm, και ενός σταδίου πυροδότησης για τη λαβίδα 
απολίνωσης, επιτρέπουν μόνο στα προϊόντα του οίκου Johnson & Johnson να συμμετάσχουν στη 
διαγωνιστική διαδικασία απορρίπτοντας εκ προοιμίου τη συμμετοχή όλων των άλλων εταιρειών,  
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 εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του εκ του νόμου απαιτούμενου ανταγωνισμού. 
Επομένως, οι απαιτήσεις αυτές από τα εν λόγω είδη θα πρέπει να απαλειφθούν.  

 Στο σετ προηγμένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής του Α/Α 49, οι απαιτήσεις για βαλβίδα τριών 
δρόμων στο τροκάρ Hasson, δύο ξεχωριστών σταδίων λειτουργίας στο εργαλείο ενδοσκοπικής 
απολίνωσης και πλήρως μονωμένων μέχρι το άκρο λαβίδων και ντισεκτέρ, χαρακτηρίζουν αποκλειστικά 
και μόνο προϊόντα της εταιρείας COVIDIEN αποκλείοντας έτσι εκ προοιμίου όλες τις άλλες εταιρείες 
από τη διαγωνιστική διαδικασία, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του εκ του νόμου 
απαιτούμενου ανταγωνισμού.   . Επομένως, οι απαιτήσεις αυτές από τα εν λόγω είδη θα πρέπει να 
απαλειφθούν.  

 Οι ζητούμενοι ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι ευθύγραμμοι κοπτορράπτες, των Α/Α 
69 και 70, είναι αποκλειστικά προϊόντα του οίκου COVIDIEN, ιδιαίτερα υψηλής αξίας και η ζήτηση τους 
θα μπορούσε να αφορά μόνο ελάχιστα πολύ ειδικά περιστατικά, πράγμα που δεν διευκρινίζεται στον 
πίνακα των ποσοτήτων, όπου δεν υπάρχει καν το είδος. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινισθεί, δια των 
απαιτούμενων ποσοτήτων η όντως χρήση τους σε ολίγα ειδικά περιστατικά. 

 Στα είδη με Α/α 84, 85 ΚΑΙ 86 ζητάτε λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων με 
προδιαγραφές που περιγράφουν απόλυτα είδη του οίκου Covidien αποκλείοντας έτσι εκ προοιμίου 
όλες τις άλλες εταιρείες από τη διαγωνιστική διαδικασία, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
ανάπτυξη του εκ του νόμου απαιτούμενου ανταγωνισμού. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι, άνευ 
ουδεμιάς αιτιολόγησης ζητείται « Να διαθέτει τεχνολογία παρακολούθησης της ωμικής αντίστασης του 
ιστού η οποία μετράει τις αλλαγές τουλάχιστον 3000 φορές το δευτερόλεπτο και να προσαρμόζει την 
έξοδο σύμφωνα με την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας σε διαφορετικούς τύπους ιστών» για το είδος 
με Α/Α 84, τουλάχιστον 3333 φορές για το είδος με Α/Α 85 και ξανά 3000 φορές για το είδος με Α/Α 
86.  Είναι προφανές ότι αυτή η απαίτηση εξυπηρετεί μόνο τον απόλυτο προσδιορισμό 
συγκεκριμένου είδους και θα πρέπει να απαλειφθεί.  

 Τέλος, στην κατηγορία των πλεγμάτων, και προς εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών με τις πλέον 
σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και ,οι παρακάτω 
προδιαγραφές. 

Α) Hμι-απορροφήσιμο πλέγμα αποκατάστασης κοίλης αποτελούμενο από 25% πολυπροπυλένιο και από 
75% πολυγαλακτικό οξύ. Να διατίθεται σε διαστάσεις προσχηματισμένου πλέγματος:   

 12Χ8cm                        12X5 cm    
 9X5.2 cm                       7X13 cm  
 6X13.5 cm                    11X14 cm 
 8.5X12.5 cm                 12X16.5 cm 

Β) Πλέγμα αποκατάστασης ομφαλοκήλης στρογγυλό διαμέτρου 5cm,7cm ή 9cm διπλής όψης 
πολυπροπυλενίου και ePTFE με προτοποθετημένα  τέσσερα ράμματα. Να φέρει ενσωματωμένο μπαλόνι 
διόγκωσης. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται σύριγγα πλήρωσης του μπαλονιού καθώς και δύο επιπλέον 
ράμματα      

Γ) Ανατομικό προσχηματισμένο πλέγμα λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης και μηροκήλης 
αποτελούμενο από 25% ελαφρύ μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και 75% απορροφήσιμο Poly - L Γαλακτικό οξύ 
(PLLA).  Να έχει αντοχή 16Ν/cm. Να διατίθεται σε διαστάσεις 10,5Χ14cm (Small) και 12Χ15cm (Large) τόσο για 
δεξιά ό  σο και για αριστερή κήλη. 



  

                                                              ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. 
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Δ) Ημιαπορροφήσιμο εξωπεριτοναϊκό πλέγμα, από 40% ελαφρύ μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και 
60% PLLA (απορροφήσιμο), βάρους 65gr/m² και εναπομένον πλέγμα με δύναμη 32Ν/cm. 
Να διατίθεται σε διαστάσεις:  
 

Διαμέτρου 12cm    
15cmx15cm           
15cm X 30cm        
20cm X 25cm         
30cm X 30cm        
30cm X 50cm 

Ε) Aντισυμφυτικό αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση κοιλιοκήλης 
και μετεγχειρητικής κήλης διπλής όψης. Η μία πλευρά να είναι από πλεκτό μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο και η άλλη μαλακό αντισυμφυτικό PTFE, με σήμανση σχήματος σταυρού για εύκολη 
τοποθέτηση. 
 
Να διατίθεται σε διαστάσεις :  
 
15cm x 15cm 
20cm x 20cm 
30cm x 30cm  
30cm x 50cm 
10cm x 15cm oval 
15cm x 20cm oval 
20cm x 25cm oval 
 
Και διαμέτρου 12cm 

 
Για τη ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. 

 

 
 

Α. Μαυρογιάννης 


