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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΧΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΑΙΓΙΟΤ 
                                                

 

υνιλκε ςτισ  5-7-2016, θμζρα Σρίτθ, θ επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν 
προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ διάφορου  (CPV: 33140000-3) που ορίςτθκε με τθν   68/14-
12-2015 (Θζμα 6ο)  απόφαςθ του διοικθτι του Γ.Ν Ανατολικισ Αχαΐασ.  

τθν ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ που είχε απαρτία παρζςτθςαν οι εξισ: 

1. ΦΙΛΙΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ 
2. ΜΠΡΑΟΤΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
3. ΣΟΤΜΠΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 

Η επιτροπι ζλαβε υπόψθ: 
1.Σθν υπ’ αρικμ. 68/14.12.2015 Εγκφκλιο τθσ ΕΠΤ ςχετικά με τθν διαδικαςία ζγκριςθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων όπωσ αυτι ζχει κακαριςκεί δυνάμει των 
αποφάςεων τθσ ολομζλειασ τθσ ΕΠΤ που ελιφκθςαν κατά τθν υπ’ αρικμ. 65/17-7-2015/21-
7-2015 (κζμα 1) και τθν υπ’ αρικμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 (κζμα 1).  
Ξεκίνθςε διάλογο επί των απαιτοφμενων από τθν οδθγία ςτοιχείων: 

A. Σου υλικοφ που παραδόκθκε από το Γρ. προμθκειϊν (τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
ΓΝ Αιγίου) 

B. Σισ παραδοχζσ τθσ επιςτιμθσ 

Γ.   Σθν εμπειρία 

Δ.   Συχόν κοινωνικζσ απαιτιςεισ 

Ωσ  βάςθ τθσ ςυηιτθςθσ κεωρικθκε ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν οριςτεί από το 
Γ.Ν Ανατολικισ Αχαΐασ καλφπτουν τισ ανάγκεσ όλων των τμθμάτων και αναγκϊν του 
νοςοκομείου.  
 
Η παρατιρθςθ του Μ. Ιακωβίδη ςχετικά με τον κωδικό 24.2 που αναφζρεται ςτισ 

ξυριςτικζσ μθχανζσ πολλαπλϊν χριςεων, γίνεται δεκτι κακϊσ κεωρείται πωσ θ μπαταρία 

Lion πράγματι προςφζρει μεγαλφτερθ διάρκεια χριςθσ ενϊ πρζπει να μπορεί να 

απολυμανκεί για επομζνθ χριςθ.  

Η παρατιρθςθ των Δζρβου- Δημητρακόπουλου ςχετικά με τον κωδικό 45 (Δοχεία 

ιςτολογικϊν παραςκευαςμάτων) γίνεται δεκτι κακϊσ κεωρείται πωσ τα δοχεία πρζπει να 

φζρουν τθν ζνδειξθ CE προσ εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ποιότθτασ και ελάττωςθ τθσ 

πικανότθτασ αλλοίωςθσ των παραςκευαςμάτων. Αντίςτοιχα γίνεται δεκτό και το ςφνολο 

των λοιπϊν παρατθριςεων. 

Η παρατιρθςθ τθσ Γενικήσ Χημικήσ για τον κωδικό Α/Α 43 ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΣΟΜΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΔΕΡΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΚΩΕΩΝ γίνεται αποδεκτι κακϊσ θ ανάγωγθ ςτο 

γραμμάριο που προτείνει φαίνεται να είναι ςυμφζρουςα ςε ςχζςθ με τθν πρόταςθ του 



Μαυρογζνη ΑΕ για τον ςυγκεκριμζνο κωδικό (Α/Α 43 ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΣΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΔΕΡΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΚΩΕΩΝ) που δεν αναφζρεται κακόλου και 

λαμβάνοντασ υπ όψιν ότι είναι πανομοιότυπεσ ςτα προςφερόμενα. Επίςθσ δεκτι γίνεται θ 

παρατιρθςθ ςτον κωδικό Α/Α 40 ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΙ ΑΚΟΙ κακϊσ ανταποκρίνονται ςτισ 

ςφγχρονεσ απαιτιςεισ και ανάγκεσ. H παρατιρθςθ με κωδικό Α/Α 41 ςχετικά με τισ βάςεισ 

των αυτοκόλλθτων ςάκων γίνεται αποδεκτι ςαν ςυμπλθρωματικό είδοσ του Α/Α 40. Η 

παρατιρθςθ με κωδικό Α/Α 42 ΑΚΟΙ ΜΕ ΒΑΕΙ ΓΙΑ α/α 41 γίνεται επίςθσ αποδεκτι 

εφόςον είναι ςυμπλθρωματικι τθσ Α/Α 41 για τθν ολοκλθρωμζνθ χριςθ του ςάκου και 

είναι πρακτικά κατά τθν χριςθ από τον αςκενι.  

Η παρατιρθςθ τθσ MEDI-SUP  A.E. ςχετικά με τον κωδικό Α/Α 20. ΤΝΔΕΣΙΚΑ 3-WAY ΜΕ 

ΠΡΟΕΚΣΑΗ 10ΕΚ., 50ΕΚ. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΝΔΕΗ δεν γίνεται αποδεκτι κακϊσ δεν 

κεωρείται ότι δεν πρζπει να υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν αντοχι όπωσ ορίηει θ ςυγκεκριμζνθ 

παρατιρθςθ, αφοφ ζωσ τϊρα δεν ζχουν παρατθρθκεί δυςλειτουργίεσ ςτα ιδθ 

χρθςιμοποιοφμενα υλικά που ςχετίηονται με αυτό. Οι παρατθριςεισ Α/Α 50.2. ΩΛΗΝΕ 

ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 12-38  και Α/Α 51. ΤΣΗΜΑ 

ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΗ ΘΩΡΑΚΟ ΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΡΟΦΗΗ 

γίνονται αποδεκτζσ, κακϊσ.  

Οι παρατθριςεισ του Μαυρογζνη ΑΕ για τον κωδικό Α/Α. 40 ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΙ ΑΚΟΙ 

γίνονται αποδεκτζσ κακϊσ οι προδιαγραφζσ που προτείνει ςτα ςυγκεκριμζνα προϊόντα  

ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ και ανάγκεσ. Η παρατιρθςθ με κωδικό Α/Α 42 

ΑΚΟΙ ΜΕ ΒΑΕΙ ΓΙΑ Α/Α 41 δεν γίνεται αποδεκτι επειδι κεωρείται πωσ ο ςάκοσ 

κολοςτομίασ πρζπει να είναι διάφανοσ για να μπορεί να εξεταςτεί εφκολα το περιεχόμενο. 

Αντίςτοιχα θ παρατιρθςθ Α/Α. 41 γίνεται δεκτι μόνο ωσ προσ τον κωδικό  Α/Α 40 ωσ 

ςυμπλθρωματικι τθσ. Οι παρατθριςεισ για τον κωδικό Α/Α  43 ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ 

ΣΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΔΕΡΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΚΩΕΩΝ δεν γίνονται αποδεκτζσ λόγω 

του ότι δεν αναφζρεται ο τρόποσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ και αναγωγισ.  

Οι παρατθριςεισ ςτον κωδικό Α/Α 48 των MEDI-SUP  A.E και MEDLINE MEDICAL 

PRODUCTS (υςτήματα τοποθζτηςησ οργάνων ςώματοσ) γίνονται αποδεκτζσ εφόςον 

καλφπτουν τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ των αςκενϊν του χειρουργείου και τθσ Μονάδασ 

Εντατικισ Θεραπείασ.   

 

Επιςημαίνεται πωσ οι εταιρείεσ παραγωγήσ των προϊόντων οφείλουν να είναι 

πιςτοποιημζνεσ με ISO και πιςτοποίηςη CE. 

 

Η επιτροπι ολοκλθρϊνοντασ τθν ςυνεδρίαςθ τθσ, υπζγραψε και παρζδωςε ςτο Γρ. 
προμθκειϊν τισ επιςυναπτόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςε ςυνάρτθςθ του παρόντοσ 
πρακτικοφ.  

1. ΦΙΛΙΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ 
 

2. ΜΠΡΑΟΤΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
 

3. ΣΟΤΜΠΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 



 


