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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ  

υνήλθε την 4η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Σετάρτη στο Σμήμα Προμηθειών της Οργανικής 

Μονάδας Αιγίου, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ραμμάτων, 

συρραπτικών, καθετήρων κλπ  και  που ορίσθηκε με την 18/03.02.2015 απόφαση του Διοικητή του 

Γ. Ν . Ανατολικής Αχαΐας. 
την συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 

 

1. Κοκκίνης Κυριάκος-Διευθυντής Ιατρικής Τπηρεσίας 

2. Μητροπούλου Μαρία.-ΣΕ Νοσηλευτριών 

3. Μπαγιωνέτα οφία.-ΣΕ Νοσηλευτριών 

 

την επιτροπή παρεδόθησαν οι παρατηρήσεις των κάτωθι εταιρειών που υποβλήθηκαν στα 

πλαίσια της διαβούλευσης μετά το υπ’ αριθμ. 9473/12-10-2015 έγγραφο του Γρ. Προμηθειών. 

 

1. MEDI SUP A.E 

2. BARD ΕΛΛΑ Α.Ε 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ Α.Ε 

4. TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑ Α.Ε.Ε 

5. ΙΝΕΞ ΙΑΣΡΙΚΑ Α.Ε 

 

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις των εταιρειών αποφάσισε τα εξής: 

 

1. Για την εταιρεία MEDI SUP, η επιτροπή αποφάσισε: 

 Για το είδος με α/α 12 η παρατήρηση δεν γίνεται δεκτή διότι η τάπα κλεισίματος δεν 

χρειάζεται προκειμένου να γίνεται ελεγχόμενη αναρρόφηση με το δάκτυλο του χρήστη. 

 Για το είδος με α/α 18.1 η παρατήρηση δεν γίνεται δεκτή γιατί με το ζητούμενο υλικό 

κατασκευής η συμμετοχή είναι εξίσου μεγάλη. 

 Για το είδος με α/α 19 η παρατήρηση δεν γίνεται δεκτή, γιατί ο διακόπτης ροής (flow 

switch) είναι τεκμηριωμένα ο ασφαλέστερος διακόπτης προς αποφυγή εξόδου αίματος 

κατά την τοποθέτηση του καθετήρα. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητείται τα τελευταία 30 

χρόνια. 

2. Για την εταιρεία BARD ΕΛΛΑ Α.Ε, η επιτροπή  δεν κάνει δεκτή την παρατήρηση για το λόγο ότι το 

Νοσοκομείο μας δεν χρησιμοποιεί καθετήρες μηνιαίας παραμονής. 

3. Για την εταιρεία . ΓΕΝΙΚΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ Α.Ε η παρατήρηση της εταιρείας για το είδος με 

α/α 7.3 γίνεται δεκτή και η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής: Καθετήρες τύπου NELATON 

έτοιμοι λιπασμένοι από PVP ή σιλικόνη, συσκευασμένοι σε ισότονο διάλυμα ή με συσκευασία που 

περιέχει νερό σε μεγέθη 10-18ch. 

4. Για την εταιρεία  TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑ Α.Ε.Ε, η επιτροπή αποφάσισε: 

 Για το είδος με α/α 9.1 η επιτροπή δηλώνει ότι η διάρκεια παραμονής ορίζεται πλέον έως 

και 12 μήνες και ο όρος το σετ να περιλαμβάνει δύο stent αλλάζει και γίνεται το σετ να 

περιλαμβάνει ένα stent 

 Για το είδος με α/α 9.2 η επιτροπή δηλώνει ότι η διάρκεια παραμονής ορίζεται πλέον έως 

και 12 μήνες. 

 Για το είδος με α/α 12 η παρατήρηση της εταιρείας δεν γίνεται δεκτή γιατί απλά παραθέτει 

τις προδιαγραφές του είδους της. 

 



5. Για την πρόταση της εταιρείας ΙΝΕΞ ΙΑΣΡΙΚΑ Α.Ε, η επιτροπή αποφάσισε: 

 Για το είδος με α/α 2.1 παρατήρηση της εταιρείας δεν γίνεται δεκτή και η προδιαγραφή 

παραμένει ως έχει με μόνη αλλαγή στα μήκη των καθετήρων από 20-30cm, δεδομένου ότι 

δεν νοσηλεύονται πάντα και συνεπώς δεν χρειάζονται οι βραχύτεροι. 

 Για το είδος με α/α 2.2 η παρατήρηση της εταιρείας δεν γίνεται δεκτή για τους λόγους που 

αναφέρονται και στο είδος 2.1. 

 Για το είδος με α/α 3 η παρατήρηση της εταιρείας γίνεται αποδεκτή με αποτέλεσμα το 

ζητούμενο μήκος να είναι τουλάχιστον 70cm. 

 Για το είδος με α/α 9.1 η παρατήρηση της εταιρείας γίνεται αποδεκτή με αποτέλεσμα η 

διάρκεια παραμονής να ορίζεται έως και 12 μήνες και επιπλέον ο όρος το σετ να 

περιλαμβάνει δύο stent αλλάζει και γίνεται το σετ να περιλαμβάνει ένα stent. 

 Για το είδος με α/α 9.2 η παρατήρηση της εταιρείας γίνεται αποδεκτή στο σημείο που 

αναφέρεται στην διάρκεια παραμονής του καθετήρα, με αποτέλεσμα να ορίζεται έως και 

12 μήνες. 

 

 

1. Κοκκίνης Κυριάκος-Διευθυντής Ιατρικής Τπηρεσίας 

2. Μητροπούλου Μαρία.-ΣΕ Νοσηλευτριών 

3. Μπαγιωνέτα οφία.-ΣΕ Νοσηλευτριών 

 


