
 

 

 

 

 
Ρίο Αχαΐας, 31/08/2021 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROSUP MON. IKE ΕΠΙ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ «ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΚΕΝΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

 

 
Σε συνέχεια της από 18/08/2021 ανακοίνωσής σας , που αφορά στην 1η Δημόσια 
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια σε  «Σετ συλλογής αίματος υπό 
κενό», για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, θα θέλαμε δια της παρούσης να σας υποβάλουμε 

τα κάτωθι: 

 
A/A:1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ,  

που περιλαμβάνει τα είδη από Α/Α:1.1 – 1.8 
 

 

• Αναφορικά με τη νομοθεσία «περί αιχμηρών (Π.Δ. ΥΠ’ Αριθμ. 6) Πρόληψη 
τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομείο και στον 
υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 
10ης Μαΐου (ΕΕ L 134/66 της 01-06-2010)» θα θέλαμε να τονίσουμε πως δεν 
απαιτείται οι βελόνες-πεταλούδες και τα σωληνάρια να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή. Συγκεκριμένα, δίδονται απλώς οι οδηγίες για το πώς θα πρέπει να 
γίνεται η διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων και ταυτόχρονα για το πώς πρέπει να 
είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προκειμένου να 
αποφεύγονται τραυματισμοί. 

• Επιπλέον, αναφορικά  με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κλινικής Χημείας 
από τον Οκτώβριο του 2017 για τη συλλογή του φλεβικού αίματος (EFLM 
Recommendation for venous blood sampling v 1.1, October 2017) , θα θέλαμε να 
επισημάνουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κλινική Χημεία έχει σαν αποστολή 
την προώθηση και τη βελτίωση των επιστημονικών, επαγγελματικών και κλινικών 
πτυχών της εργαστηριακής ιατρικής με σκοπό τη  βελτίωση της παρεχόμενης 
φροντίδας στον ασθενή.  Υπό την αιγίδα της EFLM λειτουργεί η Επιστημονική 
Επιτροπή ,από Ομάδα εργασίας της οποίας έχει εκδοθεί η εν λόγω γνωμοδότηση. Η 
γνωμοδότηση αυτή απευθύνεται στο προσωπικό υγείας και παρέχει οδηγίες και 
κατευθύνσεις αναφορικά με τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη 
διαδικασία συλλογής αίματος. Επομένως , πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο έχει 
σαν σκοπό ίδιο με αυτό μιας σύστασης, το οποίο δεν υπερισχύει των νομικά 
δεσμευτικών ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων βάσει των οποίων χορηγείται στα 
εν λόγω προϊόντα η σήμανση CE στα εν λόγω προϊόντα. 

• Τα σωληνάρια υπό κενό, οι πεταλούδες αιμοληψίας και οι βελόνες αιμοληψίας που  
εμπορεύεται η εταιρείας μας, διαθέτουν σήμανση CE η οποία πιστοποιεί τη 
δυνατότητα ασφαλούς χρήσης τους , σε κάθε περίπτωση και σε συνδυασμό με τα 
προϊόντα οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρείας. Η σήμανση CE δεν χορηγείται 
υπό την αίρεση να χρησιμοποιούνται τα είδη μόνο σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα 
προϊόντα του ίδιου κατασκευαστή. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

• Παραβιάζεται το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς απαιτούνται τα προϊόντα 
να είναι του ίδιου κατασκευαστή και κατ’ επέκταση να μην παρέχεται η δυνατότητα 
προσφοράς ισοδύναμων λύσεων , ήτοι προσφοράς προϊόντων διαφορετικών 
κατασκευαστών , τα οποία όμως είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους. 

• Τα ζητούμενα είδη (Α/Α:1.1 – 1.8) αν και είναι  διαφορετικού κατασκευαστικού οίκου 
( τα σωληνάρια υπό κενό είναι του κατασκευαστικού οίκου Weihai Sunway Medical 
Technology Co.,Ltd. (Περιοχή: No.1 East of Manxing Road, Manshan Town, Lingang 
Economic and Technological Development Zone, Weihai, 264200 Shandong, China και 
οι πεταλούδες αιμοληψίας, βελόνες αιμοληψίας, υποδοχείς σωληνάριων είναι του 
κατασκευαστικού οίκου Yangzhou Medline Industry Co Ltd (Διεύθυνση: No 108, 
Jinshan Road, Economic Development Zone,  Yangzhou  225009, Jiangsu, China) , είναι 
απολύτως συμβατά μεταξύ τους , όπως πιστοποιείται από επιστολή της 
κατασκευάστριας εταιρείας των σωληνάριων , την οποία και σας επισυνάπτουμε 
επισήμως μεταφρασμένη στα ελληνικά και επικυρωμένη από δικηγόρο. Ιδίως τα 
σωληνάρια που εμπορευόμαστε είναι συμβατά με κάθε είδους βελόνα και 
πεταλούδα οποιουδήποτε κατασκευαστή.  

 
Συμπερασματικά, τα σωληνάρια υπό κενό, οι βελόνες αιμοληψίας, οι πεταλούδες 

αιμοληψίας και οι υποδοχείς σωληνάριων δεν απαιτείται να είναι από τον ίδιο 
κατασκευαστικό οίκο. Ακόμα και αν είναι διαφορετικού κατασκευαστή μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε σετ αφού  η κατά προορισμό χρήση του είναι το ενιαίο σύστημα 
αιμοληψίας. Επομένως, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τις τεχνικές προδιαγραφές 

για τα προαναφερθέντα και όπως αποδεχτείτε τη συμμετοχή εταιρειών στη διαγωνιστική 
διαδικασία οι οποίες διαθέτουν τα ζητούμενα είδη και οι οποίες έχουν στη διάθεση τους 

πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την απόλυτη συμβατότητα ανάμεσα στα εν λόγω είδη.  
 
Με εκτίμηση, 
για την Εταιρεία 

 
 
 
ΛΑΓΟΥΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 (Νόμιμος Εκπρόσωπος / Διαχειριστής) 
  

 

 

 

 

 


