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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
  
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 58/13-5-2021 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και της αιτιολόγησης των 
σχολίων της  δημόσιας διαβούλευσης για τα είδη «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ», «ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ», «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ», 
«ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ», «ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ», «ΒΑΜΒΑΚΙ», 
«ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ», «ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ», «ΟΡΟΙ – ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ» ΚΑΙ «ΓΑΝΤΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΑ  
 
Απόφαση 43 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας 
αφού έλαβε υπόψη: 
I. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2032/12-5-2021εισήγηση της Διεύθυνσης 
Μητρώου Προμηθειών. 
II. την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μητρώου 
Προμηθειών. 
III. Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Ε.Κ.ΑΠ.Υ.   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1. Την έγκριση του  με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.Π.Υ.  1585/12-04-2021 

πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το 

είδος «ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΒΕΛΟΝΕΣ» καθώς και την αιτιολόγηση των σχολίων 

της δημόσιας διαβούλευσης τους, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν 

πρακτικό ως Παράρτημα 1 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 

2. Την έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.ΠΥ. 1625/14-4-2021 

πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το 

είδος «ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» καθώς και την αιτιολόγηση των σχολίων της 
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δημόσιας διαβούλευσής τους, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν 

πρακτικό ως Παράρτημα 2 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 

3. Την έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.Π.Υ. 1656/15-4-2021 

πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το 

είδος «ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» καθώς και την αιτιολόγηση των 

σχολίων της δημόσιας διαβούλευσής τους, το οποίο επισυνάπτεται στο 

παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 3 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτού. 

4. Την έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.Π.Υ. 1657/15-4-2021 

πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το είδος 

«ΟΡΟΙ – ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ» καθώς και την αιτιολόγηση 

των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσής τους, το οποίο επισυνάπτεται 

στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 4 και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα αυτού. 

5. Την έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.Π.Υ. 1673/16-4-2021 

πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το 

είδος «ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» καθώς και την αιτιολόγηση των 

σχολίων της δημόσιας διαβούλευσής τους, το οποίο επισυνάπτεται στο 

παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 5 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτού. 

6. Την έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.Π.Υ. 1752/21-4-2021 

πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το 

είδος «ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» καθώς και την αιτιολόγηση των σχολίων 

της δημόσιας διαβούλευσής τους, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν 

πρακτικό ως Παράρτημα 6 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 

7. Την έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.Π.Υ. 1838/26-4-2021 

πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το 

είδος «ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» καθώς και την αιτιολόγηση των 
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σχολίων της δημόσιας διαβούλευσής τους, το οποίο επισυνάπτεται στο 

παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 7 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτού. 

8. Την έγκριση του αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.Π.Υ. 1860/27-4-2021 

πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το 

είδος «ΒΑΜΒΑΚΙ» καθώς και την αιτιολόγηση των σχολίων της δημόσιας 

διαβούλευσής τους, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως 

Παράρτημα 8 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 

9. Την έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.Π.Υ. 1979/10-5-2021 

πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το 

είδος «ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ» καθώς και την αιτιολόγηση 

των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσής τους, το οποίο επισυνάπτεται 

στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 9 και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα αυτού. 

10. Την έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Κ.Α.Π.Υ. 1994/11-5-2021 

πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το 

είδος «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ» καθώς και την αιτιολόγηση των σχολίων της 

δημόσιας διαβούλευσής τους, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν 

πρακτικό ως Παράρτημα 10 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 

11. Την ανάρτηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ», «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ», «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ», 

«ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ», «ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ», «ΒΑΜΒΑΚΙ», «ΓΑΝΤΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΑ», «ΟΡΟΙ – ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ», «ΑΟΡΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ»  και «ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» (χωρίς την 

αιτιολόγηση) στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,  

12. Την καταχώρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ», «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ», «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ», 

«ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ», «ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ», «ΒΑΜΒΑΚΙ», «ΓΑΝΤΙΑ 
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ΙΑΤΡΙΚΑ», «ΟΡΟΙ – ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ», «ΑΟΡΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ»  και «ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 

(χωρίς την αιτιολόγηση) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/08.08.2016, ώστε να αποτελέσουν ενιαίες εθνικές τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 
                                                  
    Ακριβές απόσπασμα  

          εκ των επισήμων πρακτικών 
 

      
                                      Ο Πρόεδρος 

 
 

                                                Δήμος Μπαρτσώκας 
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