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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΜΟΦΕΤΜΑΣΩΝ.  

υνήλθε την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα στο Σμήμα Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας 

Αιγίου, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενδοσκοπικών 

εργαλείων και χειρουργικών μοσχευμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν . Ανατολικής 

Αχαΐας. 

 

την συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 

 

1. ΠΙΕΡΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

2. ΣΑΝΣΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

3. ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

την επιτροπή παρεδόθησαν οι παρατηρήσεις των κάτωθι εταιρειών που υποβλήθηκαν στα 

πλαίσια της διαβούλευσης μετά το υπ’ αριθμ. 5887/27-06-2017 έγγραφο του Γρ. Προμηθειών. 

 

1. BARD ΕΛΛΑ ΑΕ (Αρ. πρωτ. 6187/04-07-2017) 

2. JOHNSON & JOHNSON HELLAS ΑΕΒΕ (Αρ. πρωτ. 6189/04-07-2017) 

3. MEDI SUP ΑΕ (Αρ. πρωτ. 6212/05-07-2017) 

 

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας BARD ΕΛΛΑ ΑΕ, αποφάσισε ότι: 

ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

● Η παρατήρηση της εταιρείας για το είδος με α/α 4.1 απορρίπτετε διότι το ανοξείδωτο ατσάλι που 

προτείνετε σαν υλικό δημιουργεί προβλήματα σε περίπτωση διενέργειας μαγνητικής τομογραφίας 

και δεν συνιστάτε σε κλιπ η αλλά εμφυτεύματα. 

● Η παρατήρηση της εταιρείας για το είδος με α/α 4.3 απορρίπτεται καθώς η μονή ακίδα έχει 

μικρότερη δύναμη καθήλωσης ενώ σε περίπτωση κακής εφαρμογής η αναθεώρηση είναι 

δυσχερής και δυνητικά τραυματική . 

ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΜΟΦΕΤΜΑΣΑ 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 1 έως και 1.2 απορρίπτονται καθώς η 

προσθήκη δεν έχει καμία αιτιολόγηση. 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 3 έως και 3.3 που αφορά την προσθήκη της 

προδιαγραφής με ξεχωριστό τρισδιάστατο προσχηματισμένο κώνο γίνεται δεκτή. Οι υπόλοιπες 

παρατηρήσεις δεν γίνονται δεκτές καθώς όλες οι αιτιολογήσεις καλύπτονται και από την ήδη 

υπάρχουσα περιγραφή χωρίς προσθήκες. 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 4 έως και 4.6 δεν γίνονται δεκτές καθώς 

αφορούν πλέγμα που δεν συμβαδίζει με την συγκεκριμένη κατηγορία πλεγμάτων . Σο πλέγμα της 

συγκεκριμένης κατηγορίας πρέπει να είναι μη απορροφήσιμο με κάλυψη από υδρόφιλο φιλμ , να 

είναι από πολυεστέρα και να είναι τρισδιάστατο για την δυνατότητα τοποθέτησης ραμμάτων 

χωρίς ρήξη του φιλμ κάλυψης .  

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 5 έως και 5.5 δεν γίνονται δεκτές γιατί δεν 

ζητείται ημιαπορροφήσιμο πλέγμα  και ως εκ τούτου ισχύει ότι και στη προηγούμενη παράγραφο. 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 6 δεν γίνονται δεκτές καθώς αποτελούν 

προσθήκες που δεν θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη κατηγορία. 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 7 δεν γίνονται δεκτές γιατί αφορούν σε 

πλέγματα με χρήση γέλης (κόλας) που δεν έχουν καμία σχέση με τα ζητούμενα. 



 

Η επιτροπή στην συνέχεια εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON HELLAS 

ΑΕΒΕ και αποφάσισε ότι: 

Οι παρατηρήσεις της εταιρείας τόσο για τα ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ, όσο και για τα ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ 

ΜΟΦΕΤΜΑΣΑ, απορρίπτονται γιατί η εν λόγω εταιρεία παραθέτει απλά τα είδη που διαθέτει χωρίς 

να αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που ζητά.  

 

Η επιτροπή τέλος εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας MEDI SUP ΑΕ και αποφάσισε ότι: 

ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΜΟΦΕΤΜΑΣΑ 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 1 έως και 1.2 απορρίπτονται γιατί η περιγραφή 

αναφέρει οπή για τον σπερματικό τόνο (που αφορά πλέγματα άλλης κατηγορίας) , ενώ όλες οι 

προσθήκες είναι χωρίς καμία αιτιολόγηση 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 3, 6, 6.1 δεν γίνονται δεκτές καθώς οι 

υπάρχουσες προδιαγραφές συμπεριλαμβάνουν τις προτεινόμενες με εξαίρεση το μονόκλωνο 

πολυπροπυλένιο (που δεν θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την συγκεκριμένη κατηγορία) . 

Επίσης δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση για τις προτεινόμενες αλλαγές. 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 7,7-1 απορρίπτονται καθώς τα προτεινόμενα 

υλικά δεν έχουν ουδεμία σχέση με το ζητούμενο πλέγμα και αφορούν σε εντελώς άλλο υλικό και 

γενικά κατηγορία.  

 

   

Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της τυπώνοντας εκ νέου τις συνταχθείσες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

 

1. ΠΙΕΡΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

 

2. ΣΑΝΣΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

3. ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 


