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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΥΩΝ ΕΙΔΩΝ 

υνήλθε την 27η Απριλίου 2016, ημέρα Σετάρτη, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών για την προμήθεια απορρυπαντικών και λοιπών συναφών ειδών, που ορίσθηκε 

με την 87/03-03-2016 απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν . Ανατολικής Αχαΐας. 
την συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 

 

1. τρούζα Παρασκευή 

2. Αλεξοπούλου Κανέλλα 

3. Σσαντίνη Αγγελική 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Σην υπ’ αριθμ. 68/14-12-2015 Εγκύκλιο της ΕΠΤ αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της 

Ολομέλειας της ΕΠΤ που ελήφθησαν κατά την υπ΄αριθμ. 65/17-7-2015/21-07-2015 συνεδρίαση της 

(θέμα 1) και την υπ’ αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 συνεδρίαση της (θέμα 1). 

2. Σην υπ’ αριθμ. 71/13-01-2016 συνεδρίαση της ΕΠΤ με θέμα «Οδηγία για την αιτιολογία των 

τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησης τους και τη δημοσιότητα τους 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΤ» 

        Ξεκίνησε διάλογο επί των απαιτούμενων από την οδηγία στοιχείων: 

α) Σου υλικού που της παραδόθηκε από το Γρ. Προμηθειών (τεχνικές προδιαγραφές του Γ.Ν 

Ανατολικής Αχαϊας, που είχαν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 8/25-05-2010 Απόφαση της Ολομέλειας 

της ΕΠΤ,  

Β) Σις παραδοχές της επιστήμης 

δ) Σην εμπειρία 

ε) Συχόν κοινωνικές απαιτήσεις 

στ) Σα αποτελέσματα της διαβούλευσης, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν διέθετε τεχνικές 

προδιαγραφές και πρότυπα προμηθευτών, καθώς δεν κατατέθηκε οποιαδήποτε πρόταση μετά 

την αριθμ. 1911/29-02-2016 ανακοίνωση του Γρ. Προμηθειών. 
        τα πλαίσια των αναγκών του Γ.Ν Ανατολικής Αχαϊας (Ο.Μ ΑΙΓΙΟΤ-Α.Ο.Μ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ) και 

μετά από συζήτηση των μελών της επιτροπής με τον Τπεύθυνο Επιστασίας, καθώς και με την 

Τπεύθυνη της Επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε έχει 

προκύψει κάποιο πρόβλημα στα πλαίσια της προκήρυξης των απορρυπαντικών και λοιπών 

συναφών ειδών αφού η συμμετοχή ήταν ανέκαθεν αυξημένη και χωρίς ενστάσεις περί ύπαρξης 

προδιαγραφών που εμποδίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

          Σο μέλος της επιτροπής τρούζα Παρασκευή πρότεινε την διατήρηση των υπαρχουσών 

προδιαγραφών, τονίζοντας ότι, με βάση το γεγονός ότι ουδεμία πρόταση υποβλήθηκε από 

κάποιον οικονομικό φορέα, επιβεβαιώνει τα προαναφερόμενα ότι οι υπάρχουσες τεχνικές 

προδιαγραφές ουδέποτε περιόρισαν τον αριθμό των συμμετεχόντων. Επιπλέον θεώρησε ότι οι 

παραδοχές της επιστήμης καθώς και οι κοινωνικές απαιτήσεις δεν είναι στοιχεία που μπορούν να 

ληφθούν υπόψη στην συγκεκριμένη προμήθεια. 

         το ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι απόψεις των μελών Αλεξοπούλου Κανέλλα και Σσαντίνη 

Αγγελική. 

 

 



Η επιτροπή ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση της, υπέγραψε και  παρέδωσε στο Γρ. Προμηθειών, 

τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σε συνάρτηση του παρόντος πρακτικού.  

  

1. τρούζα Παρασκευή 

2. Αλεξοπούλου Κανέλλα 

3. Σσαντίνη Αγγελική 

 


