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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας προτίθεται να προχωρήσει στην  προκήρυξη του   διαγωνισμού για 

την προμήθεια «ΠΑΡΟΦΕΣΕΤΕΩΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ» (CPV:33141642-2)  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

Νοσοκομείου.  

ε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) απόφασης της ΕΠΤ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω 

ανάρτησης (δηλαδή έως και 06/04/2016), να αποστείλουν στην Τπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την 

προμήθεια «ΠΑΡΟΦΕΣΕΤΕΩΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ», σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι 

τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  

Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση της ΕΠΤ της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής 

http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis. 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες μέρες από 07:00π.μ έως 15:00μ.μ. στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν 

Ανατολικής Αχαΐας , Άνω Βουλωμένο , ΣΚ  25100 - Αίγιο, τηλ: 2691059437-338 

Email: prom2@gnaigio.gr.  

 

    

      ANNOUNCEMENT 

 

The General Hospital of Eastern Achaias” tends to proceed to an invitation to tender for the provision 

«SURGICAL DRAINS» (CPV: 33141642-2) in order to cover the needs of the General Hospital.    

In compliance with decision n. 68/14-12-2015 (subject 6ο) of EPY in regards to the required technical 

specifications and standards, all Suppliers and Integrated Companies providing similar products or services, are 

requested to submit their technical specification requirements for « SURGICAL DRAINS » to our Department, within 

twenty (20) days (that is until 06/04/2016) in print, cd, dvd and usb forms, in order to draw the final technical 

specifications for the Tender.  

All other matters should be handled in compliance with the decision of EPY as posted on the official website 

http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis. 

For further information contact the Supply  Department of the General, Hospital of Eastern Achaias , number 

2691059437-338, during working hours and days (Monday to Friday 07:00am – 15:00pm).  

Email: prom2@gnaigio.gr. 
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1 

υσκευές παροχέτευσης και αναρρόφησης 

τραυμάτων με δοχείο προκαθορισμένης αρνητικής 

πίεσης. 

Αποστειρωμένο δοχείο, μιας χρήσης, χωρητικότητας 

έως 600 ml, πλήρες με συνδετικά και τροκάρ με 

στυλεό. 

Drainage and suction devices wounds with 

predetermined negative pressure container. 

Sterile container, disposable, for up to 600 ml, 

complete with connectors and trocar with swab. 

1.1.1 

Α)Από φιάλη  

Σουλάχιστον 600 cc , βελόνη συνδεδεμένη με σωλήνα 

διαμέτρου CH 12 

A)From bottle  

At least 600cc, needle connected to tube 12 CH 

1.1.2 

  

Σουλάχιστον 600 cc , βελόνη συνδεδεμένη με σωλήνα 

διαμέτρου CH  14 

At least 600cc, needle connected to tube 14 CH 

1.1.3 

  

Σουλάχιστον 600 cc , βελόνη συνδεδεμένη με σωλήνα 

διαμέτρου CH 16 

At least 600cc, needle connected to tube 16CH 

1.1.4 

  

Σουλάχιστον 600 cc , βελόνη συνδεδεμένη με σωλήνα 

διαμέτρου CH 18 

At least 600cc, needle connected to tube 18 CH 

1.2.1 

Β)Από δοχείο τύπου ακορντεόν 

Σουλάχιστον 600 cc , βελόνη συνδεδεμένη με σωλήνα 

διαμέτρου CH 12 

B) From bottle type accordion 

At least 600cc, needle connected to tube 12 CH 

1.2.2 

  

Σουλάχιστον 600 cc , βελόνη συνδεδεμένη με σωλήνα 

διαμέτρου CH  14 

At least 600cc, needle connected to tube 14 CH 

1.2.3 

  

Σουλάχιστον 600 cc , βελόνη συνδεδεμένη με σωλήνα 

διαμέτρου CH 16 

At least 600cc, needle connected to tube 16CH 

1.2.4 

  

Σουλάχιστον 600 cc , βελόνη συνδεδεμένη με σωλήνα 

διαμέτρου CH 18 

At least 600cc, needle connected to tube 18 CH 

2 Παροχετεύσεις τύπου "κεραμίδι" και πολύτρυπο Drains type "tile" and polytrypo 

3 
Παροχετεύσεις χολής Κher  

Διαφόρων διαμετρημάτων 

Drains bile Kher 

Various size 

4 Παροχετεύσεις Penrose Penrose drains 

5 Παροχετεύσεις Petzer Petzer drains 

6 Παροχετεύσεις κοιλιάς(λάστιχο κίτρινο) Drainages abdomen (Yellow raber) 

7 

Παροχετεύσεις σιλικόνης με συμπαγή κεντρικό 

πυρήνα από υλικό χωρίς σύνδεσμο. 

Να έχουν ανεξάρτητα κανάλια ροής στρογγυλές με ή 

χωρίς βελόνη (τροκάρ) και να συνδέονται με 

δεξαμενές μεταβλητής πίεσης κατά βούληση και 

δυνατότητα ενεργοποίησης απενεργοποίησης. 

Silicone Drains with solid core of material without link. 

Have independent flow channels round with or 

without a needle (trocar) and associated with 

variable pressure tanks at will be switched off. 

8 ΠΑΡΟΦΕΣΕΤΕΙ ΘΩΡΑΚΟ DRAINS CHEST 

1 
ύστημα παροχέτευσης θώρακος ενός θαλάμου 

Με δυνατότητα αρνητικής προσρόφησης. 

Thoracic drainage system of a chamber 

Capable negative adsorption. 

2 
ύστημα παροχέτευσης θώρακος δύο θαλάμων 

Με δυνατότητα αρνητικής προσρόφησης. 

Thoracic drainage system with two chambers 

Capable negative adsorption. 

3 

ύστημα παροχέτευσης θώρακος φορητό χωρίς 

ανάγκη τοποθέτησης ύδατος στο δοχείο. 

  

Thoracic drainage system portable without the need 

for placement of water to the container. 

4 
Λάστιχο αναρρόφησης (σε μέτρα) 

Με μεταβλητή διάμετρο και σιλικονούχο 

Rubber suction (in meters) 

With variable diameter and silicone 

5 

Ρύγχη αναρρόφησης 

Μιας χρήσης , εύκαμπτα, με άριστη εφαρμογή στα 

λάστιχα αναρρόφησης, αντιαλλεργικά, 

αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, να φέρουν 

ημερομηνία λήξης, να διατίθενται σε τρία μεγέθη . 

Suction tips 

Disposable, flexible, with excellent application to 

suction hoses, antiallergic, sterile individually 

wrapped carry expiration date, be available in 

three sizes. 



6 

άκοι αναρρόφησης για κάνιστρα 

Με σύστημα προστασίας από υπερχείλιση, να είναι 

απλοί στη χρήση, με μία μόνο έξοδο, να φέρουν 

πώμα κλεισίματος, να υπάρχουν διάφορες 

χωρητικότητες 1, 2,3 λίτρων & δυνατότητα σύνδεσης 

εν σειρά, να συνδέονται στο σύστημα κενού ή σε 

τροχήλατες αναρροφήσεις, να φέρουν την ένδειξη 

CE. άκοι ανταλλακτικοί για αναρροφήσεις 

χωρητικότητας 2  λίτρων με εσωτερική βαλβίδα 

Suction bags for cans 

With overfill protection, be simple to use, with a 

single output, to bring closure cap, there are various 

capacities 1, 2.3 liters and can be connected in 

series, connected to the vacuum system or trolley 

suctions bear the CE mark. Bags replacement for 

suctions 2 liter capacity with internal valve. 
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