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(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)                          

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
                      

             O Kοινός ∆ιοικητής των ∆ιασυνδεόµενων Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως 

“∆ιαλυνάκειο”  έχοντας υ̟όψη:   
 

1.Την µε αρ.̟ρωτ.654/16-3-2020 αναφορά της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας της Οργανικής 

Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου σχετικά µε έγκριση σκο̟ιµότητας, 

διενέργειας συνο̟τικού διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια  «∆ιατάξεις Ενδοσκο̟ίας και 

Ενδοχειρουργικής» CPV 33168000-5 για κάλυψη αναγκών της Οργανικής Μονάδας 

Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου, έγκριση τεχνικών ̟ροδιαγραφών και τευχών 

διακήρυξης καθώς και  ορισµό ε̟ιτρο̟ής α̟οσφράγισης-αξιολόγησης. 

 

2. Τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου συνέταξε ο υ̟εύθυνος του τµήµατος λαµβάνοντας 

υ̟όψη τα σχόλια ̟ου υ̟οβλήθηκαν κατά την διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης. 

  

3. Τα ̟ρωτογενή και εγκεκριµένα αιτήµατα των νοσοκοµείων για τον ̟αρα̟άνω 

αναφερθέντα διαγωνισµό 

 

4. Το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί σε σώµα το νέο  ∆/κο Συµβούλιο µετά τον 

διορισµό του ∆ιοικητού και Ανα̟ληρωτών ∆ιοικητών των υγειονοµικών Μονάδων του 

Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-ΚΥ  Νεα̟όλεως «∆ιαλυνάκειο».  

5. Την µε αρ.̟ρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1107/9-1-2020 Υ̟ουργική α̟όφαση (ΦΕΚ 

12/τ.ΥΟ∆∆/13-1-2020) ̟ερί διορισµού του Κοινού ∆ιοικητού  των ∆ιασυνδεόµενων 

Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως “∆ιαλυνάκειο”. 

Α ̟ ο φ α σ ί ζ ε ι 

Α. Εγκρίνει την σκο̟ιµότητα της ̟ροµήθειας ̟ροµήθεια  «∆ιατάξεις Ενδοσκο̟ίας και 

Ενδοχειρουργικής» για κάλυψη αναγκών της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου 

Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου, συνολικής ̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης 23.521,25€ ̟λέον 

Φ.Π.Α.  

 

Β. Εγκρίνει την διενέργεια του διαγωνισµού µε τα εξής στοιχεία, ο ο̟οίος θα ενταχθεί 

στον Πίνακα Προγραµµατισµού της Ο.Μ. Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου του έτους 2020.  
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Ο.Μ. 

Έδρας-

Άγιος 

Νικόλαος 

 

Άγιος Νικόλαος  16/3/2020 

Αρ.πρωτ. ∆Σ  654 

ΑΔΑ: ΩΥΘΠ469045-ΘΓ2



 

Γ. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω τεχνικές ̟ροδιαγραφές του ̟ροαναφερόµενου διαγωνισµού: 
 

Α/Α Κωδικός Είδος Τεχνικές ̟ροδιαγραφές 

1 248443 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Κατάλληλη για χρήση σε γαστροσκό̟ιο και κολονοσκό̟ιο, να κλιβανίζεται (134ο C/5 

λε̟τά). Μέγεθος/διάµετρος 21 ή 23 G.  

2 248451 

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

Κατάλληλος για χρήση σε γαστροσκό̟ιο και κολονοσκό̟ιο, να κλιβανίζεται (134ο C/5 

λε̟τά). 

3 248449 

ΒΡΟΧΟΙ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ 

ΛΑΒΙ∆Α ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ & 

ΜΕΓΕΘΟΙ 

Κατάλληλος για χρήση σε γαστροσκό̟ιο και κολονοσκό̟ιο, µεγέθη 15-30 mm. Να 

κλιβανίζεται τουλάχιστον στους 134o C. Να έχει µήκος α̟ό 2200  µέχρι 2400mm, οβάλ 

σχήµα µε 3 εως 6 εσωτερικές ακίδες διαµέτρου 20-40mm και 30-60mm. H διάµετρος 

σύρµατος κο̟ής να είναι α̟ό 0.40 ώς 0.45mm. Α̟αραίτητα να συνοδεύεται α̟ό γρα̟τές 

οδηγίες καθαρισµού και α̟ολύµανσης - α̟οστείρωσης στα ελληνικά 

4 253568 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΥ 

ΕΝΤΕΡΟΥ (PATENCY) 

1. Κάψουλα Βατότητας 

• Να έχει διαστάσεις 11mm (διάµετρο) X 26mm (µήκος). 

• Το κυρίως σώµα της κάψουλας να έχει σύνθεση α̟ό µίγµα βιοδιασ̟ώµενου υλικού 

και βαρίου ενώ να διαθέτει ̟υρήνα εκ̟οµ̟ής ραδιοκυµάτων. 

• Να βιοδιασ̟άται σταδιακά µετά την ̟άροδο 30 ωρών εφόσον συναντήσει εµ̟όδιο 

κατά την ̟ορεία της µέσα στο λε̟τό έντερο. 

• Να εντο̟ίζεται µέσω ειδικού ανιχνευτή. 

• Να διαθέτει ε̟αρκή Βιβλιογραφική τεκµηρίωση. 

 Το υλικό ̟ου ζητείται να ̟αραχωρείται µε συνοδό εξο̟λισµό. Η κατακύρωση για τα είδη 

µε κωδικούς 253568, 251120 και 270766 θα γίνει σε έναν ̟ροµηθευτή για λόγους 

συµβατότητας µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. 

5 251120 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 

ΠΕΠΤΙΚΟΥ (ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ) 

2. Κάψουλα Λε̟τού Εντέρου 

ο Να είναι τελευταίας τεχνολογίας. 

ο Να έχει διαστάσεις 11mm (διάµετρο) χ 26mm (µήκος). 

ο Να συνεργάζεται µε καταγραφέα δεδοµένων ̟ραγµατικού χρόνου 

«real time» χωρίς την χρήση ε̟ι̟λέον συσκευών, ο Να διαθέτει µία έγχρωµη κάµερα 

ενδοσκό̟ιο, τέσσερις (4) ̟ηγές φωτός, έναν ασύρµατο ̟οµ̟ό εκ̟οµ̟ής ραδιοκυµάτων και 

µ̟αταρίες, ο Να µ̟ορεί να ανίχνευση αντικείµενο ελάχιστου µεγέθους 0,07mm. ο Η 

ανάλυση της εικόνας να είναι 320X320 pixels, ο Να έχει τεχνολογία CMOS 

(complementary metal oxide semiconductor), ο Να εκ̟έµ̟ει σε συχνότητα δύο (2) έως έξι 

(6) εικόνες ανά δευτερόλε̟το για 

τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες. ο Να µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί για ̟αιδιά άνω των δυο 

ετών. ο Να µ̟ορεί να συνδυαστεί για έλεγχο βατότητας του λε̟τού εντέρου µε 

ανάλογη σχήµατος και µεγέθους κάψουλα βατότητας,ο Να τεκµηριώνεται βιβλιογραφικά 

και µε διεθνείς µελέτες τουλάχιστον ε̟τά (7) ετών, η κλινική εφαρµογή, η διαγνωστική 

ακρίβεια και η ικανότητα της Ενδοσκο̟ικής Κάψουλας για το λε̟τό Έντερο.  Το υλικό ̟ου 

ζητείται να ̟αραχωρείται µε συνοδό εξο̟λισµό. Η κατακύρωση για τα είδη µε κωδικούς 

253568, 251120 και 270766 θα γίνει σε έναν ̟ροµηθευτή για λόγους συµβατότητας µε 

κριτήριο την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. 

6 270766 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 

ΠΕΠΤΙΚΟΥ (ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ) 

3. Κάψουλα Παχέος Εντέρου 

• Να έχει διαστάσεις 11mm (διάµετρο) x  31mm (µήκος). 

• Να συνεργάζεται µε καταγραφέα δεδοµένων ̟ραγµατικού χρόνου «real time». 

• Να διαθέτει δύο έγχρωµες κάµερες ενδοσκό̟ια, µία σε κάθε άκρο δώδεκα (12) ̟ηγές 

φωτός, έναν ασύρµατο ̟οµ̟ό εκ̟οµ̟ής ραδιοκυµάτων και µ̟αταρίες. 

• Να έχει τεχνολογία CMOS (complementary metal oxide semiconductor). 

 • Να εκ̟έµ̟ει µε συχνότητα α̟ό τέσσερις (4) εικόνες/frames ανά δευτερόλε̟το έως και 

τριάντα ̟έντε (35) εικόνες/frames ανά δευτερόλε̟το και για τουλάχιστον εννέα (9) ώρες. 

 Το υλικό ̟ου ζητείται να ̟αραχωρείται µε συνοδό εξο̟λισµό. Η κατακύρωση για τα είδη 

µε κωδικούς 253568, 251120 και 2707669 θα γίνει σε έναν ̟ροµηθευτή για λόγους 

συµβατότητας µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. 

7 72774 

ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ 

ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ Ατραυµατικό, υ̟οαλλεργικό, µιας χρήσεως. 

8 248436 

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

(OVERTUBE) Μ.Χ Κατάλληλος για χρηση µε γαστροσκό̟ιο.  

9 248448 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΛΑΘΙ (BASKET) 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Να κλιβανίζεται, να λειτουργεί σε κανάλι εργασίας 2,8 mm. To µηκος να είναι α̟ό 2200-

2400mm. Να διαθέτει συµβατή α̟οσ̟ώµενη λαβή. Το άνοιγµα να είναι α̟ό 30 -40mm.  

10 257890 ΛΑΒΙ∆Α ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ 

2mm,  για γαστροσκό̟ιο, µιας χρήσης. Nα καλύ̟τεται α̟ό ειδική ε̟ίστρωση PTFE ώστε 

να είναι οσο το δυνατόν ̟ιο ασφαλές για το κανάλι βιοψίας 2,8mm . Μήκος 1550mm. Θα 

̟ροτιµηθεί αν διατίθεται και τύ̟ος µε κινούµενες - αιωρούµενες σιαγόνες (swing Jaw). Σε 

διάφορα σχήµατα µε και χωρίς ακίδα 

ΑΔΑ: ΩΥΘΠ469045-ΘΓ2



11 248440 

ΣΕΤ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙ∆ΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ 

ΟΙΣΟΦΑΓΩΝ Μ.Χ Κατάλληλο για χρήση σε γαστροσκό̟ιο. Να διαθέτει 7  ώς 10 δακτυλίους. 

12 248435 

ΣΟΡΤΣΑΚΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΣΗΣ 

Μ.Χ 

Αδιάβροχο, αντιαλλεργικό, ανθεκτικο, µεγέθη L& XL. Παράθυρο εργασίας 

ανοιγοκλεινόµενο στην ̟ίσω ̟λευρά, χρώµατα: µ̟λέ ή µαύρο ή γαλάζιο, ή ̟ράσινο 

13 248437 

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΟΥ 

ΤΟΥΠΥΛΩΡΟΥ (CLO TEST) Μ.Χ Εµ̟οτισµός δείγµατος σε υγρό ή σε γέλη. 

14 248439 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΙΠ 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΣΕΩΝ Μ.Χ 

Άνοιγµα τουλάχιστον στα 16mm, συµβατό µε µαγνητικό τοµογράφο, δυνατότητα 

ανοιγοκλεισίµατος τουλάχιστον 5 φορές, ̟εριστρεφόµενο. 

15 248441 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙ∆Α 

ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Να κλιβανίζεται (134ο C), να λειτουργεί σε κανάλι εργασίας 2,8 mm, να έχει ικανό µήκος 

για χρήση σε γαστροσκό̟ιο ή κολονοσκό̟ιο. Να είναι διαθέσιµοι όλοι οι τύ̟οι µε και 

χωρίς ακίδα, τύ̟ου alligator, rat tooth, jumbo και σιαγόνων δι̟λής ελαστικότητας. 

Α̟αραίτητα να συνοδεύεται α̟ό γρα̟τές οδηγίες καθαρισµού και α̟ολύµανσης - 

α̟οστείρωσης στα ελληνικά 

16 248442 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙ∆Α 

ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ALLIGATOR  

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Να κλιβανίζεται (134ο C), να λειτουργεί σε κανάλι εργασίας 2,8 mm, να έχει ικανό µήκος 

για χρήση σε γαστροσκό̟ιο ή κολονοσκό̟ιο. Να είναι διαθέσιµοι όλοι οι τύ̟οι µε και 

χωρίς ακίδα, τύ̟ου alligator, rat tooth, jumbo και σιαγόνων δι̟λής ελαστικότητας. 

Α̟αραίτητα να συνοδεύεται α̟ό γρα̟τές οδηγίες καθαρισµού και α̟ολύµανσης - 

α̟οστείρωσης στα ελληνικά 

17 248452 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙ∆Ι 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Να κλιβανίζεται (134ο C), να λειτουργεί σε κανάλι εργασίας 2,8 mm, να έχει ικανό µήκος 

για χρήση σε γαστροσκό̟ιο ή κολονοσκό̟ιο. 

18 248444 

ΛΑΒΙ∆Α ΣΥΛΛΗΨΗΣ & 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΤΥΠΟΥ ALLIGATOR 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Να κλιβανίζεται, να λειτουργεί σε κανάλι εργασίας 2,8 mm, να έχει ικανό µήκος για χρήση 

σε γαστροσκό̟ιο ή κολονοσκό̟ιο. Να διαθέτει άνοιγµα µεταξύ 15 και 20mm.  

19 248445 

ΛΑΒΙ∆Α ΣΥΛΛΗΨΗΣ & 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΤΥΠΟΥ RAT TOOTH 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Να κλιβανίζεται, να λειτουργεί σε κανάλι εργασίας 2,8 mm, να έχει ικανό µήκος για χρήση 

σε γαστροσκό̟ιο ή κολονοσκό̟ιο. Να διαθέτει άνοιγµα µεταξύ 10 και 20mm.  

20 248447 

ΤΡΙΠΟ∆ΑΣ 3 ΑΚΡΩΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Κατάλληλος για χρήση σε γαστροσκό̟ιο και κολονοσκό̟ιο, να κλιβανίζεται (134ο C). Να 

εχει ανοιγµα µεταξυ 18 και 24mm.  

21 240301 ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ JET ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ OLYMPUS OFP-2 

22 261008 

ΒΡΟΧΟΙ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΛΑΒΙ∆Α 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟ  10 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ  35ΜΜ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ Η ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 

ΒΙΟΨΙΑΣ 2.8mm και ΜΗΚΟΣ 2300ΜΜ . Nα διαθετει µαλακό ή σκληρό σύρµα κο̟ής µε 

διαµετρο µεταξύ 0.35-0.55mm 

23 248438 

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΣΗΜΑΝΣΗ (TATOO) 

Α̟ό υψηλής καθαρότητας µόρια ανθρακα. Α̟οστειρωµένη ̟ρογεµισµένη σύριγγα. 

Σήµανση βλάβης ορατή για αρκετούς µήνες. Το διαλυµα να είναι ανευ ιζήµατος για την 

α̟οφυγή α̟οφραξης της βελόνας. 

24 270153 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

Κατάλληλος για χρήση σε γαστροσκό̟ιο και κολονοσκό̟ιο, µέγεθος/διάµετρος 21 ή 23 G, 

χρήση σε κανάλι βιοψίας ενδοσκο̟ίου 2.8mm. Ανώτερο ̟ε̟τικο: γωνία βελόνης µεταξύ 12 

ε ως 15 µοιρών και Κατώτερο γωνία βελόνης µεταξύ 29 εως 32 µοίρες. Να διατιθεται 

µηχανισµός ακινητο̟οίησης της βελόνης. Να διαθέτει διάφανο ανθεκτικο εξωτερικο 

̟ερίβληµα ώστε να είναι δυνατή η έγχυση ακόµα και αν έχει τσακίσει 

 

 

∆. Εγκρίνει τα σχετικά  τεύχη της διακήρυξης  και 

 

Ε. Ορίζει ε̟ιτρο̟ή α̟οσφράγισης – αξιολόγησης του ̟αρα̟άνω διαγωνισµού, ό̟ως και 

κάθε τυχόν ε̟αναλη̟τικού αυτού ως εξής: 

Αρακαδάκη Αικατερίνη µε ανα̟ληρώτρια την Γαβριλάκη Ευαγγελία 

Γιανναράκη Θάλεια µε ανα̟ληρώτρια την Συλιγάρδου Ροδάνθη 

Κουµάκη Μαρία µα ανα̟ληρώτρια την Μιγώµη Μαρία 

 

Η ̟αρούσα, µε ευθύνη και  του ενδιαφερόµενου τµήµατος  θα ε̟ικυρωθεί α̟ό το ∆Σ. 
 

                                     Ο Κοινός ∆ιοικητής 

 

                                                                            Ανδρεαδάκης Εµµανουήλ                                           

ΑΔΑ: ΩΥΘΠ469045-ΘΓ2
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