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Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022 
Προς 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37  
Τ.Κ. 26335 
ΠΑΤΡΑ  
 
Υπ’ όψιν: Τμήμα Προμηθειών 
Τηλέφωνο: 2613-601854  
email: diabouleysi@agandreashosp.gr 
 
Κοινοποίηση: Επιτροπή Προδιαγραφών Διαγωνισμού 
 
Θέμα: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής σας για την B’ δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για 
την προμήθεια σκόνης για το πλύσιμο του νοσοκομειακού ιματισμού με αρ. πρωτ. 44047/11-11-
2022, επιθυμούμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας επί των προδιαγραφών: 

Πιο αναλυτικά σημειώνονται τα παρακάτω: 

1. Στην απαίτηση «Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό οξυγόνο καθώς και 
ζεόλιθους σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 15% ως δεσμευτές της σκληρότητας του νερού» και σε 
συνέχεια της παρατήρησής μας στην Α΄ διαβούλευση, προτείνουμε την μετατροπή όπως 
παρακάτω:  

«Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό οξυγόνο καθώς και ζεόλιθους σε 
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 15% ως δεσμευτές της σκληρότητας του νερού»  

Συνήθως η συγκέντρωση αποσκληρυντικών με χαμηλότερα επίπεδα από το 15%, συναντάται σε 
προϊόντα που απευθύνονται σε συνθήκες χαμηλής ή μέτριας σκληρότητας νερό. 

Αντιθέτως τα προϊόντα που προορίζονται σε συνθήκες πλύσης με υψηλή σκληρότητα νερό, όπως 
αρχικά ζητείται, περιέχουν άνω του 15%. 

2. Όσον αφορά την απαίτηση «Nα μην φθείρει τα υφάσματα, να παρέχει υψηλά επίπεδα λεύκανσης, 
βιοδιασπώμενο» προτείνουμε να τροποποιηθεί και εμπλουτισθεί ως εξής:  

«Nα μην φθείρει τα υφάσματα, να παρέχει υψηλά επίπεδα λεύκανσης και να περιέχει   
τασιενεργά τα οποία πληρούν τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας  σύμφωνα με τον  Κανονισμό 
(EK) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά» 

Η τροποποίηση αυτή προτείνεται γιατί η βιοδιασπασιμότητα δεν ορίζεται για ένα μίγμα ουσιών 
(βλ. απορρυπαντικό σε σκόνη) αλλά για τα επιμέρους συστατικά του και συγκεκριμένα για τις 
οργανικές ενώσεις που θα διασπαστούν σε νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Στην προκειμένη 
περίπτωση του απορρυπαντικού σε σκόνη, αυτή η αναφορά μπορεί να γίνει μόνο για τα 
τασιενεργά τα οποία είναι οργανικές ενώσεις. 
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3. Σχετικά με την απαίτηση «Να συνδυάζεται με την χρήση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (ενεργό 
οξυγόνο), το οποίο χρησιμοποιείται στα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας για την απολύμανση του 
ιματισμού.» 

Εφόσον το προϊόν προορίζεται για χρήση σε πλύσιμο ιματισμού νοσοκομείου, προτείνουμε η ίδια η 
σκόνη να έχει απολυμαντικές ιδιότητες ώστε να διασφαλίσουμε τα επίπεδα απολύμανσης.  

Το λευκαντικό σε υγρή μορφή (υπεροξείδιο του υδρογόνου) είναι ασταθές στη θερμοκρασία, 
διασπάται πολύ γρήγορα και έχει γρήγορη λήξη (μ.ο ένα έτος από την ημερομηνία παραγωγής).  

Επιπλέον αν δεν γίνει η είσοδός του στο πλυντήριο ελεγχόμενα μέσω δοσομετρικού μηχανήματος 
αλλά χειρωνακτικά από το προσωπικό, δεν διασφαλίζουμε την σωστή ποσότητα που θα μας 
αποδώσει και τα επιθυμητά επίπεδα απολύμανσης. Για να έχουμε τη μέγιστη ποσότητα του 
ενεργού οξυγόνου που θα συμβάλει στην απολύμανση του ιματισμού η συμπλήρωση του 
υπεροξειδίου θα πρέπει να γίνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες χρόνου και θερμοκρασίας 
πλύσεως. Στην περίπτωση που η εισαγωγή του γίνει σε χαμηλότερη θερμοκρασία από 
συνιστώμενη, η έκλυση του ενεργού οξυγόνου θα είναι ασθενική, ενώ περίπτωση εισαγωγής σε 
υψηλότερη θερμοκρασία από την επιτρεπόμενη, η διάσπασή του θα είναι ακαριαία μην 
επιτρέποντας την δημιουργία ενεργού οξυγόνου. 

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να επιτευχθεί ο καθαρισμός και η απολύμανση του 
νοσοκομειακού ιματισμού, προτείνουμε την παρακάτω τροποποίηση: 

«Το απορρυπαντικό σε σκόνη που θα προσφερθεί να διαθέτει επιπροσθέτως απολυμαντικές 
ιδιότητες που να βασίζονται στο ενεργό οξυγόνο. 

Να προσφέρει αποτελεσματική χημικοθερμική απολύμανση σε χαμηλές θερμοκρασίες από 40º 
έως 60º C.  Να είναι αποτελεσματικό σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ελέγχου (ΕΝ) για τον ιατρικό κλάδο και να επισυναφθούν ενδεικτικές μελέτες. Να 
συμπεριλαμβάνεται σε λίστα κρατικού φορέα ως  απολυμαντικό ιματισμού με σαφή αναφορά 
στον χρόνο, την δοσολογία χρήσης και το φάσμα δράσης.» 

 

Τέλος για την διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων τόσο με τις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές των ειδών, όσο και για την σύννομη κυκλοφορία αυτών, προτείνονται οι 
παρακάτω γενικοί όροι: 

1. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος 
με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και 
αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε 
μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και 
αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό δελτίο 
κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

2. Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 

3. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά. Οι ετικέτες να φέρουν σήμανση βάσει του 
Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP. 

4. Καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 
CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ). 
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5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε 
απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και 
άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).  

6. Να επισυναφθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Ε.Ε. 1907/2006 και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον 
Κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα. 

7. Να δηλωθεί η χώρα παραγωγής και το εργοστάσιο παρασκευής των προσφερόμενων ειδών. 

8. Να κατατεθούν τα εν ισχύ  πιστοποιητικά των κατασκευαστών ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 
για τα απορρυπαντικά – απολυμαντικά 

9. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας του προσφέροντος, εάν είναι άλλος από τον 
κατασκευαστή, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για εμπορία προϊόντων καθαρισμού και 
απολύμανσης. 

10. Να κατατεθεί Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης 
Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε 
εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 
με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης 
Συσκευασιών. 

11. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  ή τους ειδικούς όρους 
θα απορρίπτονται.  Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης. 

 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 
Με εκτίμηση, 

 
 
ΠEΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


