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Άγιος Δημήτριος, 29/12/2022 

ΠΡΟΣ  
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»  
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

ΣΧΕΤ.: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ» ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 29/12/2022, ΩΡΑ 14:30 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 506/03-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 
 

Συμμετέχοντες στη διαδικασία της ως άνω διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, έχουμε την τιμή να 
υποβάλλουμε στην υπηρεσία σας σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις της εταιρείας μας για συμπλήρωση, 
διόρθωση, τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του είδους: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ   
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ»  συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην άρτια κατάρτισή τους,  ώστε μέσω της 
πληρότητας και αντικειμενικότητας τους να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον 
διαγωνισμό.  
Ειδικότερα η εταιρεία μας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – “THERASYS”, υποβάλλει τις παρακάτω προτάσεις της, 
αιτούμενη την ανάλογη συνεκτίμηση και προσαρμογή των αντίστοιχων όρων: 

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν αναρτηθεί, δημιουργούν εμπόδια στον ανταγωνισμό, 
διότι περιορίζουν δραστικά την ευρεία συμμετοχή σε επικείμενο διαγωνισμό, αφού οι συγκεκριμένες 
προδιαγραφές φωτογραφίζουν ένα και μόνο μοντέλο αντλίας, συγκεκριμένης εταιρίας, το οποίο μάλιστα 
αναγράφεται με την εμπορική του ονομασία (Volumed).  

Η περιγραφή «Συσκευή πολυπροπυλενίου χορήγησης αίματος και παραγώγων αυτού, μήκους 235cm..» σε 
συνδυασμό με την προδιαγραφη «Να έχει ελάχιστο όγκο εξαέρωσης μόλις 16ml και ειδικό αεραγωγό φίλτρο-

πώμα..», περιγράφει συγκεκριμένο σετ χορήγησης αίματος.  

Το υλικό κατασκευής του σετ, από τη στιγμή που είναι κατάλληλο για χορήγηση αίματος και  παραγώγων, δε θα 

πρέπει να περιγράφεται επακριβώς, γιατί με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο ανταγωνισμός. Με ζητούμενο υλικό το 
πολυπροπυλένιο, απορρίπτονται σετ, κατασκευασμένα από PVC που είναι και DEHP-free και Latex-free και 
κατάλληλα για χορήγηση αίματος, όλων των άλλων εταιρειών. Θεωρούμε πως ο όρος πολυπροπυλένιο πρέπει να 
απαλειφθεί ή να προστεθεί η φράση « ή άλλο αδρανές υλικό κατάλληλο για χορήγηση αίματος και όλων των 
παραγώγων του» 

Προδιαγραφή :  Να έχει ελάχιστο όγκο εξαέρωσης μόλις 16ml και ειδικό αεραγωγό φίλτρο-πώμα….  

 

Σχολιασμός: Ο όγκος εξαέρωσης ή ο νεκρός όγκος είναι άμεσα συνδυασμένος με το μήκος του σετ. Το ζητούμενο 
μήκος είναι σχετικά μικρό και επομένως ο όγκος πλήρωσης είναι 16ml. 
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Προτεινόμενη Προσαρμογή: Το σετ να έχει μικρό όγκο πλήρωσης και να είναι μήκους τουλάχιστον 2,35cm. 

 

 

Προδιαγραφή: Να είναι στείρα και ελεύθερη πυρετογόνων, είναι ελεύθερη από latex και πλαστικοποιητές DEHP και 
αποστειρωμένη σε ατομική διπλή ασφαλή αεροστεγή συσκευασία. 
 

Σχολιασμός: Η ατομική διπλή συσκευασία περιγράφει ένα και μόνο σετ χορήγησης αίματος, συγκεκριμένης 
εταιρίας, και δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί αποστείρωσης.  
 

Προτεινόμενη Προσαρμογή:  Προτείνουμε να απαλειφθεί η φράση «ατομική διπλή συσκευασία». 

 

Στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές προτείνουμε να προστεθεί και η παρακάτω: 
Η προμηθεύτρια εταιρεία να προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή, τόσο για το σετ όσο και για την αντλία 
χορήγησης, πως είναι κατάλληλα για τη χορήγηση αίματος και όλων των παραγώγων αυτού.   

 

Με την επιστολή μας αυτή αιτούμαστε να επαναπροσδιοριστούν σύμφωνα με τα ως άνω οι προς διαβούλευση 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ πριν χρησιμοποιηθούν επίσημα στον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. 

 

 

            Με τιμή, 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. –  

                 “THERASYS” 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΦΜ: 998768277 – ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ: 086760402000 

ΤΗΛ.: 2109700660, 2109700941 

FAX: 2109715995 

E-mail: contact@therasys.gr 

ΕΜΠΑ: 2084 
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