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«Διενέργεια Β΄Φάσης  Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
προμήθεια  του είδους : «Αντικατάσταση χειρουργικού προβολέα» ,  (CPV 425120)  

    

ΤΤΟΟ  ΓΓ..  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης /03.12.13 

(θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την 
«Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το 
ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής». 

3. Την υπ. αρ8212/.28/5/15 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης. 
4. Τις  υπ. αρ.  8465/3-6-15,  8466/3-6-15 έγγραφες παρατηρήσεις των 

εταιρειών Π.Κοσμίδη  & ΣΙΑ ΕΕ., ΗΑΡΤΜΑΝ αντίστοιχα. 
5. Το  υπ. αρ. 10853/14-7-15 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου. 
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1. Δημόσια διαβούλευση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών 
του διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους : «Απολυμαντικά«Απολυμαντικά«Απολυμαντικά«Απολυμαντικά    ----    Χημικά» ,Χημικά» ,Χημικά» ,Χημικά» ,        
όπως αυτές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής 
διαβούλευσης ,η οποία διενεργήθηκε με το ανωτέρω ( 3  )σχετικό έγγραφο και 
ολοκληρώθηκε την Τρίτη 2/6/15          

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαμορφωμένων 
τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις). 
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3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4)  ημέρες από την 
ημέρα  ανάρτησης. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι 
την 25η Ιουλίου 2015 και ώρα 12.00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
promithies@hippocratio.gr. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα 
υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά 
κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί 
σχετικός διαγωνισμός  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Η Η Η Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Μ. ΚΑΡΑΜ. ΚΑΡΑΜ. ΚΑΡΑΜ. ΚΑΡΑ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 Συνημμένα:Συνημμένα:Συνημμένα:Συνημμένα:    

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 10853/14-7-15 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

 
1. Προϊόν απολύµανσης δαπέδων και επιφανειών σε δισκία µε 

διχλωροισοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC) 2,5 και 5,00 gr . 
 

2. Κόκκοι NaDCC (∆ιχλωροισοκυανουρικό Νάτριο). Προϊόν για 
αδρανοποίηση και απολύµανση του µικροβιακού φορτίου 
των βιολογικών υγρών ασθενών. Να είναι σε συσκευασία 
έως 500 gr.  
Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ. και CE 

3. Απολυµαντικό µεγάλων επιφανειών ( π.χ. δάπεδα , τοίχοι ) 
σε δοχεία των 5 λίτρων  

� Χωρίς αλδεύδες  
� Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητιοκτόνο, ιοκτόνο ( HIV, HBV, 

HCV, ROTA ) µυκοβακτηρίδιο φυµατίωσης  
� Να έχει ευχάριστη οσµή, µη πτητικό, µη διαβρωτικό  
� Να είναι συµβατό µε όλες τις επιφάνειες  
� Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης 

απολυµαντικής δράσης  
� Ο χρόνος δράσης για το ζητούµενο φάσµα δράσης να είναι 

από 15 έως 30 λεπτά. 
� Να έχει έγκριση απο ΕΟΦ και καταχώρηση στο ΓΧΚ  

 
4. Απολυµαντικό επιφανειών  ( π.χ. πάγκοι, τροχήλατα, κλίνες, 

κ.λ.π ) µε ψεκασµό ( spray ) 
� Χωρίς αλδεύδες και άλατα αµµωνίου  
� Να περιέχει αλκοόλες και άλλες δραστικές ουσίες  
� Να έχει ευχάριστη οσµή, µη τοξικό, µη διαβρωτικό  
� Να είναι συµβατό µε επιφάνειες µεταλλίκες, πλαστικές, 

γυάλινες, κ.λ. 
� Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυµαντικής δράσης 

ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά 
� Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων, µυκήτων, 

µυκοβακτηριδίου φυµατιώσεως, ιών, ( HIV-HBV-HCV-
ROTA )  

� Να είναι έτοιµο προς χρήση σε δοχείο του 1 λίτρου µε 
σύστηµα ψεκασµού  

� Να έχει έγκριση απο Ε.Ο.Φ και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ .   
 

5. Αφρός Καθαρισµού εργαλείων µε ένζυµα 
 

Αφρώδες καθαριστικό ακάθαρτων (νυχτερινών ) εργαλείων σε 
µορφή σπρέι έτοιµο προς χρήση, να περιέχει ένζυµα ικανά να 
διασπάσουν πρωτεΐνες, άµυλο και λίπη. Με αντιµικροβιακή 
δράση σε βακτήρια, µύκητες, ιούς, να εµποδίζει τη διασπορά του 
βιολογικού φορτίου, µε ουδέτερο ph χωρίς προωθητικό αέριο και 
βιοδιασπώµενο. Συσκευασία έως 1 λίτρο µε συσκευή ψεκασµού. 
Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. 
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   6.   Αφρός για καθαρισµό αυλοειδών εργαλείων και 
αναρροφήσεων 

          Συσκευασία µε σωληνάκι προέκτασης για να είναι εφικτή η 
εισχώρηση στους αυλούς των εργαλείων και στις αναρροφήσεις. 
Να έχει ουδέτερο PH. Να έχει σήµανση CE 

     7.  Στερεοποιητική σκόνη µολυσµατικών υγρών 
          Να είναι κατάλληλο για τις αναρροφήσεις και να επιτυγχάνει 

στερεοποίηση σε διασκορπισµένα σε επιφάνειες µολυσµατικά 
υγρά. Να µην είναι τοξικό, να έχει ευχάριστη οσµή. Να είναι 
εύχρηστο και σε συσκευασία έως 1 λίτρο. 

   8. Μαντηλάκια µιας χρήσης για καθαρισµό και απολύµανση 
µικρών             επιφανειών (χωρίς αλκοόλες)  και ιατρικού  
εξοπλισµού που δεν επιτρέπεται να εµβαπτιστεί σε υγρά 
διαλύµατα ή να ψεκαστεί (ηλεκρόδια, πληκρολόγια, 
περιχειρίδες, διακόπτες, monitors κ.λ.) 

� ∆ραστικά έναντι βακτηρίων, µυκήτων, µυκοβακτηριδίου 
φυµατίωσης, ιών ( HIV-HCV-HBV-ROTA)  

� Να έχουν ευχάριστη οσµή, µη τοξικά, µη ερεθιστικά 
� Να είναι συµβατά µε υλικά νοσοκοµειακού εξοπλισµού  
� Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυντικής δράσης, 

θα προτιµηθεί ο πιο σύντοµος  
� Να έχουν  καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ και σήµανση CE 

 
 9. Απορρυπαντικό ουδέτερο καθαριστικό ενζυµατικό 
χειρουργικών           εργαλείων και ενδοσκοπίων (εύκαµπτα – 
άκαµπτα) µε βυθισµό  

• Απορρυπαντικό ενζυµατικό για το καθαρισµό από 
οργανικές ουσίες  

• Να είναι συµβατό µε κάθε είδος χειρουργικών εργαλείων, 
ενδοσκοπίων, δίσκων, σωλήνων κ.λ. 

• Χαµηλής αφριστικότητας  
• Να µην δηµιουργεί βλάβες στον εξοπλισµό και να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά συµβατότητας 
• Να έχει ευχάριστη οσµή, µη τοξικό, µη ερεθιστικό 
• Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  

 
10. Προϊόν υψηλής απολύµανσης χειρουργικών εργαλείων και 
ενδοσκοπίων       εύκαµπτων και άκαµπτων  µε    βύθιση έτοιµο 
προς χρήση. 
      Α     ( ΑΛ∆ΕΥ∆Η )  

�  Υγρό υψηλού βαθµού απολυµαντικό – σποροκτόνο για 
θερµοευαίσθητα όργανα ενδοσκόπια και ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού 

�  Να περιέχει γλουταραλδεύδη 2%  
�  Να έχει ικανότητα σποροκτονίας εως 1 ώρα το ανώτερο  
�  Να µην είναι διαβρωτικό – οξεοδωτικό και χωρίς τοξικές 

αναθυµίασεις 
�  Να είναι συµβατό µε τα περισσότερα ενδοσκόπια του 

νοσοκοµείου ,και να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας  
 

� Να είναι δοκιµασµένο σε σποροκτονία στελεχών ( bacillus cereus 
, bacillus subtilis , clostiridium difficile )  
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� Να είναι το διάλυµα έτοιµο προς χρήση  
�  Η σταθερότητα του να είναι εώς 1 µήνα  
� Να ελέγχεται η δραστικότητα του µε  δείκτες ελέγχου 
� Να επισυναφθεί η σύµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προιόν 
� Να συνοδεύεται απο οδηγίες χρήσης των εταιρειών παρασκευής 

τους . 
� Να συνοδεύεται µε αδρανοποιητικό προϊόν για την 

γλουταραλδεύδη  
 

Β     ( ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ )   
�  Υγρό υψηλού βαθµού απολυµαντικό – σποροκτόνο για 

θερµοευαίσθητα όργανα ενδοσκόπια και ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού  

� Να περιέχει υπεροξικό οξύ σταθερό χηµικά χωρίς τοξικές 
αναθυµίασεις οξικού οξέως µε ουδέτερο ΡΗ  

� Να µην είναι οξειδωτικό διαβρωτικό 
� Να είναι συµβατό µε τα ενδοσκόπια που χρησιµοποιούνται στο 

νοσοκοµείο, και να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας  
� ∆ραστικό έναντι µικροβίων ,ιών HIV,HCV, HBV, µυκητών ενεργό 

κατά του βάκιλλου ΤΒ και σποροκτόνο εντός 5 min 
� Να είναι έτοιµο προς χρήση  
� Να αναφέρεται  η σταθερότητα του διαλύµατος 
�  Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστικότητας του µε δείκτες 

ελέγχου  
� Οι οδηγίες χρήσης  να είναι στα ελληνικά 
� Να έχει σήµανση CE. 

 

 
13. ΥΓΡΟ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Συµπυκνωµένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων.  

12. ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ, Ή ΧΛΩΡΙΟ 

� Συµπυκνωµένο υγρό απορρυπαντικό µε απολυµαντικές ιδιότητες (για 
προαπολύµανση), χωρίς αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο, για χρήση σε αυτόµατο  
πλυντήριο  χειρουργικών  εργαλείων. Με  αλκαλικό pH  11-13, κατάλληλο για  
χηµικοθερµική απολύµανση. 

� Να  είναι  µικροβιοκτόνο,µυκητοκτόνο, µυκοβακτηριδιοκτόνο, ιοκτόνο, εντός το 
αργότερο 10 λεπτών και σε θερµοκρασίες 50º έως 60º C. 

� Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι αίµατος, πρωτεϊνων, αποξηραµένων 
ρύπων. Χαµηλού αφρισµού, να είναι συµβατό µε πλυντήρια και µε χειρουργικά 
εργαλεία, παπούτσια χειρουργείου, εργαλεία µικροχειρουργικής και 
αναισθησιολογικό εξοπλισµό (να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας από 
κατασκευάστριες εταιρείες).  

�  Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ.  
� Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από 

δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. 
�  Να δίνεται το κόστος διαλύµατος στη συνιστώµενη αραίωση για το επιθυµητό 

φάσµα δράσης εντός 10 λεπτών.   
� Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο 

φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 
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� Να είναι µίγµα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα 
άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά, κατάλληλο για την 
εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειµµάτων σε αυτόµατα πλυντήρια 
και για την αποµάκρυνση των αλάτων του νερού και των 
οξειδώσεων από την επιφάνια των εργαλείων. 

�  Να δίνεται η τιµή του διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
� Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και 

καταχώρηση ΓΧΚ 
� .Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο 

ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

14. ΥΓΡΟ ∆ΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Συµπυκνωµένο υγρό διαβρεκτικό για πλυντήρια εργαλείων µε 
παράγοντες για επιτάχυνση του στεγνώµατος των εργαλείων, 
αποφυγή στιγµάτων πάνω στα εργαλεία και µείωση της 
θερµοκρασίας στεγνώµατος. 
� Να είναι ελεγµένο ως προς την ελάχιστη υπολειµµατική 

συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του και να προσκοµιστεί 
αντίστοιχη µελέτη σύµφωνα µε το ISO 10993-1 περί 
ιατροτεχνολογικών προιόντων.  

� Να δίνεται κόστος διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
� Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και 

καταχώρηση ΓΧΚ. 
�  Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο 

ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

Τα προϊόντα  για τα πλυντήρια της κεντρικής αποστείρωσης θα 
πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία για 
λόγους συµβατότητας, και να δοθεί συνολικό κόστος πλύσης .   
 

15.       Λάδι πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων 
• Η χρήση στο πλυντήριο να γίνεται µε την βοήθεια 

ψεκαστικής δοσοµετρικής αντλίας σε µορφή σταγόνων 
• Αντισκουριακή δράση, µη κολλώδες- µη τοξικό, χωρίς 

σιλικόνη 
• Αποφυγή κρούστας που θα επηρεάσει την αποστείρωση 
• Να µην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού 
• Να µην αφήνει στίγµατα 
• Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. 

 
16.     Υγρό συντήρησης ανοξείδωτων επιφανειών 

• Να διατίθεται σε µορφή Spray 
• Να γυαλίζει και να συντηρεί τις ανοξείδωτες επιφάνειες 
• Μη τοξικό – µη ερεθιστικό, να µην χρειάζεται ξέβγαλµα 
• Σε συσκευασία έως 1 λίτρο µε ψεκαστήρα. 
• Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. 

 
   17.       Αντισκωριακό ανοξείδωτων επιφανειών και κλιβάνων 
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• Να είναι ταχείας δράσης σε µορφή spray χωρίς 
προωθητικό αέριο.  
• Να αποµακρύνει σκουριά και στίγµατα εύκολα  
• Να µην αφήνει κατάλοιπα 
• Να είναι κατάλληλο  για τα εσωτερικά τοιχώµατα των 

κλιβάνων  και  
        ανοξείδωτων επιφανειών. 
• Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ. και σήµανση CE 
 

   18.       Προϊόν καθαρισµού και απολύµανσης σκωραµίδων  
• Να είναι σε υγρή µορφή  
• Να είναι συµβατό µε τα πλυντήρια του νοσοκοµείου  
• Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ  
• Να είναι βακτηριοκτόνο- µυκητοκτόνο- ιοκτόνο.  

 
                                                     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

� Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποιητικό χηµικής σύνθεσης και να 
συνοδεύονται και από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, των εταιρειών 
παραγωγής. 

� Όλα τα απολυµαντικά προϊόντα να συνοδεύονται από πίνακες 
αποτελεσµατικότητας κατά των µικροοργανισµών µε στοιχεία από 
µελέτες έγκυρων εργαστηρίων. 

� Να συνοδεύονται από τα ξενόγλωσσα και τα Ελληνικά ∆ελτία ∆εδοµένων 
Ασφαλείας σύµφωνα µε την EC 1907/2006. 

� Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισµού, ο κάθε προµηθευτής 
υποχρεούται να προµηθεύσει το νοσοκοµείο µε πλαστικοποιηµένες 
ευανάγνωστες πινακίδες, που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του 
συγκεκριµένου προϊόντος. Στις πινακίδες πρέπει να αναφέρονται οι 
οδηγίες χρήσης, µέτρα προφύλαξης για τον χρήστη, αραίωση κ.λ. 

� Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιµοποιούνται σε διάλυση, να 
συνοδεύονται από σύστηµα εύκολης µέτρησης της δόσης (δοσοµετρική 
αντλία ή µεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην 
κατάλληλη δοσολογία. Σ’ αυτήν την περίπτωση να δίδεται και η τιµή του 
συµπυκνωµένου υγρού ανά λίτρο και η τιµή ανά  λίτρο του τελικού 
διαλύµατος χρήσης, έπειτα από την προτεινόµενη διάλυση. 

� Για τα απολυµαντικά χώρου, να υπάρχει έγκριση από ΕΟΦ και να 
πληρούν τους όρους της υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ. 7723/13-12-94, 
περί απολυµαντικών χώρων. 

� Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να είναι  καταχωρηµένα και 
εγκεκριµένα από τον κατά περίπτωση (ανάλογα το είδος) αρµόδιο 
οργανισµό (ΕΟΦ, Γενικό Χηµείο του Κράτους κ.λ.) και να φέρουν τις 
ανάλογες κατά περίπτωση σηµάνσεις (π.χ.CE mark κ.λ.) 

� Εάν κάποιο προϊόν χρησιµοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει 
εµπειρία, το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προσβάλλει τη 
σύµβαση, αν παρουσιαστούν προβλήµατα στη χρήση ή τη συνεργασία µε 
την προµηθευτική εταιρεία. 
 

 
 


