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ΠΡΟ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΘΔΜΑ: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΣΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΡΡΑΠΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ (CPV 

33141120-7)» Αμηφηηκνη θχξηνη, ε ζπλέρεηα ηεο 

Πξφζθιεζήο ζαο κε αξ. πξση. 20673/08-10-2018 γηα ηελ 

ππνβνιή ζρνιίσλ-παξαηεξήζεσλ-απφςεσλ ζηε Γεκφζηα 

δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ Άλσ ησλ Οξίσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «ΤΡΡΑΠΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ (CPV 

33141120-7)», έρνπκε λα δειψζνπκε ηα εμήο: χκθσλα 

κε ην Παξάξηεκα VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 

4412/2016, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

νξίδεηαη σο «ε πξνδηαγξαθή πνπ πεξηέρεηαη ζε έγγξαθν 

ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο πξντφληνο … φπσο … ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο ρξήζεο ηνπ 

πξντφληνο, ηεο αζθάιεηαο ή ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ» θαζψο 

θαη, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν 

2955/2001, πνπ επηζεκαίλεη φηη γηα ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε φηη επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεχζεσ
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ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζε ηνπ». πλεπψο, ζαο 

παξαζέηνπκε αθνινχζσο ηηο παξαηεξήζεηο καο επί ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλαιπηηθά. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΔΠΙ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΡΡΑΠΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ (CPV 

33141120-7)» Πξνηείλνπκε φπσο ηξνπνπνηεζνχλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ αλαθέξνπκε παξαθάησ, σο 

εμήο: Α1. ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ-

ΚΤΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΟΜΩΣΗΡΔ ΜΗΚΟΤ 22CM 

(ΚΩΓ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 1.ΤΤΤΘ086, 2.ΤΤΤΘ017, 

3.ΤΤΤΘ087, 4.ΤΤΤΘ099) Δξγαιείν θπθιηθήο 

αλαζηφκσζεο κε αλαθιηλφκελν ρακεινχ πξνθίι άθκνλα, 

κηα ρεηξνιαβή, ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) ηηηαλίνπ 

νξζνγψληαο δηαηνκήο, χςνο θιηπ θιηπ 4.8mm, κήθνο 

ζηπιενχ 22cm, δηακέηξνπ: 1. 21 ρηι. 2. 25 ρηι. 3. 28 ρηι. 4. 

31 ρηι. 5. 33 ρηι. Α2. ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ-ΚΤΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΟΜΩΣΗΡΔ ΜΗΚΟΤ 35CM (ΚΩΓ. 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 1.ΤΤΤΘ201, 2.ΤΤΤΘ202, 

3.ΤΤΤΘ203, 4.ΤΤΤΘ206, 5.ΤΤΤΘ205) Δξγαιείν 

θπθιηθήο αλαζηφκσζεο κε αλαθιηλφκελν ρακεινχ πξνθίι 

άθκνλα, κηα ρεηξνιαβή, ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) 

ηηηαλίνπ νξζνγψληαο δηαηνκήο, χςνο θιηπ θιηπ 4.8mm, 

κήθνο ζηπιενχ 35cm, δηακέηξνπ: 1. 21 ρηι. 2. 25 ρηι. 3. 28 

ρηι. 4. 31 ρηι. 5. 33 ρηι. Α3. ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ -ΚΤΚΛΙΚΟ 

ΑΝΑΣΟΜΩΣΗΡΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ 

ΚΑΣΑ LOGO (ΚΩΓ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 1.ΤΤΤΘ031) 

Δπζχο θπθιηθφο αλαζηνκσηήξαο γηα θαηά logo 

αηκνξξντδεθηνκή, κε ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) ηηηαλίνπ 

νξζνγψληαο δηαηνκήο θαη απνζπψκελν άθκνλα, δηακέηξνπ 

αλαζηφκσζεο 33mm. Να ζπλνδεχεηαη απφ: α. Γηαθαλέο 

εηδηθφ νξζνζθφπην κε δηαβάζκηζε θαη παξάζπξν 

πξφζβαζεο γηα ηελ πεξίπαξζε, β. Γηαζηνιέα πξσθηνχ θαη 

γ. Τπνδνρέαο γηα ηνπνζέηεζε ηνπ ξάκκαηνο 

ζηαζεξνπνίεζεο νξηδφληηα ή θάζεηα (γινπηνχο ή πεξίλαην 

αληίζηνηρα). B1. ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ ΔΤΘΔΙΑ ΤΡΡΑΦΗ 

ΛΔΠΣΩΝ ΙΣΩΝ (ΚΩΓ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 

1.ΤΤΤΘ003, 2.ΤΤΤΘ048, 3.ΤΤΤΘ026) α. 

Απηφκαην ζπξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κε 

κηα ρεηξνιαβή ζχγθιηζεο-ππξνδφηεζεο, δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πχξνπ γηα 

απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) 

ηηηαλίνπ νξζνγψληαο δηαηνκήο. Να δηαηίζεληαη θαη 

πξνζθέξνληαη ζε πιήξε γθάκα δεηνχκελσλ εξγαιείσλ. β. 

Απηφκαην ζπξξαπηηθφ εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, γηα 

ιεπηνχο ηζηνχο, κήθνπο: 1. 30 ρηι. 2. 45 ρηι. 3. 60 ρηι. B2. 

ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ ΔΤΘΔΙΑ ΤΡΡΑΦΗ ΠΑΥΔΩΝ 



ΙΣΩΝ (ΚΩΓ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 1.ΤΤΤΘ007, 

2.ΤΤΤΘ011, 3.ΤΤΤΘ022, 4.ΤΤΤΘ020) α. 

Απηφκαην ζπξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κε 

κηα ρεηξνιαβή ζχγθιηζεο-ππξνδφηεζεο, δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πχξνπ γηα 

απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) 

ηηηαλίνπ νξζνγψληαο δηαηνκήο. Να δηαηίζεληαη θαη 

πξνζθέξνληαη ζε πιήξε γθάκα δεηνχκελσλ εξγαιείσλ. β. 

Απηφκαην ζπξξαπηηθφ εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, γηα 

παρείο ηζηνχο, κήθνπο: 1. 30 ρηι. 2. 45 ρηι. 3. 60 ρηι. 4. 90 

ρηι. Β3. ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ ΔΤΘΔΙΑ ΤΡΡΑΦΗ 

ΑΓΓΔΙΩΝ (ΚΩΓ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 1.ΤΤΤΘ005) α. 

Απηφκαην ζπξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κε 

κηα ρεηξνιαβή ζχγθιηζεο-ππξνδφηεζεο, δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πχξνπ γηα 

απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) 

ηηηαλίνπ νξζνγψληαο δηαηνκήο. Να δηαηίζεληαη θαη 

πξνζθέξνληαη ζε πιήξε γθάκα δεηνχκελσλ εξγαιείσλ. β. 

Απηφκαην ζπξξαπηηθφ εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, 

αγγείσλ (ηξηπιήο γξακκήο ζπξξαθήο), κήθνπο: 1. 30 ρηι. 

Γ1. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ- ΚΑΔΣΣΔ ΤΡΡΑΦΗ 

ΛΔΠΣΩΝ ΙΣΩΝ (ΚΩΓ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 

1.ΤΤΤΚ003, 2.ΤΤΤΚ012, 3.ΤΤΤΚ006) 

Αληαιιαθηηθέο θεθαιέο φισλ ησλ κεγεζψλ γηα ην 

απηφκαην ζπξξαπηηθφ εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, κε 

ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) ηηηαλίνπ νξζνγψληαο δηαηνκήο, 

γηα ρξήζε ζηελ ίδηα επέκβαζε θη εθαξκνγή ζηα εξγαιεία 

ηεο παξαγξάθνπ B1. πξξαπηηθά Δπζείαο πξξαθήο 

Λεπηψλ Ιζηψλ. Να δηαηίζεληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε 

πιήξε γθάκα δεηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θεθαιψλ. Γηα 

ιεπηνχο ηζηνχο, κήθνπο: 1. 30 ρηι. 2. 45 ρηι. 3. 60 ρηι. Γ2. 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ- ΚΑΔΣΣΔ ΤΡΡΑΦΗ 

ΠΑΥΔΩΝ ΙΣΩΝ (ΚΩΓ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 

1.ΤΤΤΚ009, 2.ΤΤΤΚ030, 3.ΤΤΤΚ019, 4. 

ΤΤΤΚ011) Αληαιιαθηηθέο θεθαιέο φισλ ησλ κεγεζψλ 

γηα ην απηφκαην ζπξξαπηηθφ εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, 

κε ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) ηηηαλίνπ νξζνγψληαο 

δηαηνκήο, γηα ρξήζε ζηελ ίδηα επέκβαζε θη εθαξκνγή ζηα 

εξγαιεία ηεο παξαγξάθνπ B2. πξξαπηηθά Δπζείαο 

πξξαθήο Παρέσλ Ιζηψλ. Να δηαηίζεληαη θαη 

πξνζθέξνληαη ζε πιήξε γθάκα δεηνχκελσλ 

αληαιιαθηηθψλ θεθαιψλ. Γηα παρείο ηζηνχο, κήθνπο: 1. 30 

ρηι. 2. 45 ρηι. 3. 60 ρηι. 4. 90 ρηι. Γ3. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ- 

ΚΑΔΣΣΔ ΤΡΡΑΦΗ ΑΓΓΔΙΩΝ (ΚΩΓ. 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 1.ΤΤΤΚ004) Αληαιιαθηηθέο 

θεθαιέο φισλ ησλ κεγεζψλ γηα ην απηφκαην ζπξξαπηηθφ 

εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, κε ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) 

ηηηαλίνπ νξζνγψληαο δηαηνκήο, γηα ρξήζε ζηελ ίδηα 



επέκβαζε θη εθαξκνγή ζηα εξγαιεία ηεο παξαγξάθνπ B3. 

πξξαπηηθά Δπζείαο πξξαθήο Αγγείσλ. Να δηαηίζεληαη 

θαη πξνζθέξνληαη ζε πιήξε γθάκα δεηνχκελσλ 

αληαιιαθηηθψλ θεθαιψλ. Γηα αγγεία (ηξηπιήο γξακκήο 

ζπξξαθήο), κήθνπο: 1. 30 ρηι. Ι1. 

ΔΝΓΟΚ.ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΟΙ ΚΟΠΣΟΡΑΠΣΔ (10 

ΑΡΘΡΩΔΙ) (ΚΩΓ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 1.ΤΤΤΘ121) 

Δλδνζθνπηθφ εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, δηαηνκήο θαη 

αλαζηφκσζεο κε ζηπιεφ κήθνπο 16cm, ην νπνίν κπνξεί 

λα δερζεί θεθαιέο επζείεο, αξζξνχκελεο, θεθακκέλεο, 

θπξηέο θαη κε δηαθνξεηηθφ χςνο θιηπ ζε θάζε γξακκή 

ζπξξαθήο, ζε κεγέζε ζπξξαθήο 30mm, 45mm θαη 60mm 

θαη φισλ ησλ παρψλ ζπξξαθήο ζην ίδην ζηέιερνο. Με λέα 

θνπηηθή ιάκα ζε θάζε επαλαθφξηηζε, 10 ζέζεηο 

άξζξσζεο, δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο – θιεηζίκαηνο ησλ 

ζηαγφλσλ απφ ηε ζθαλδάιε ππξνδφηεζεο, δπλαηφηεηα 25 

ππξνδνηήζεσλ θαη κεραληζκφ απνθπγήο πξνππξνδφηεζεο 

θη επαλαππξνδφηεζεο. Ι2. ΑΝΣΑΛΛΑΚ-ΚΑΔΣΣΔ ΓΙΑ 

ΔΝΓΟΚ.ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΟΙ ΚΟΠΣΟΡΑΠΣΔ (10 

ΑΡΘΡΩΔΙ) (ΚΩΓ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 1.ΤΤΤΚ051, 

2.ΤΤΤΚ052, 3. ΤΤΤΚ044, 4.ΤΤΤΚ015) 

Αληαιιαθηηθέο θεθαιέο επζείαο ζπξξαθήο, δηαηνκήο θαη 

αλαζηφκσζεο ηζηψλ, αξζξνχκελεο, κε αγθηήξεο (θιηπο) 

ηηηαλίνπ, ηξηπιή γξακκή ζπξξαθήο εθαηέξσζελ ηεο 

θνπηηθήο ιάκαο, ελζσκαησκέλε θνπηηθή ιάκα θαη 

κεραληζκφ απνθπγήο επαλαππξνδφηεζεο, γηα ηα εξγαιεία 

ηεο παξαγξάθνπ Ι1. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα 

πξνζθέξεηαη ε πιήξεο γθάκα ησλ παξαθάησ δεηνχκελσλ 

αληαιιαθηηθψλ θεθαιψλ. Γηα παρείο ηζηνχο, κήθνπο: 1. 45 

ρηι. 2. 60 ρηι. Γηα ελδηάκεζνπο ηζηνχο, κήθνπο 3. 60 ρηι. 

Γηα αγγεία, κήθνπο 4. 30 ρηι. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή 

ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, Γηα ηελ 

Αλαζηάζηνο Μαπξνγέλεο Α.Δ. Νίθνο θνχξαο Γ/ληήο 

Πσιήζεσλ Ν. Διιάδνο  

 
 

 

 
 

 


