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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Ειδικών Απολυµαντικών (CPV: 24455000-8)»  
ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 18163-27/10/2020 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
προµήθεια Ειδικών Απολυµαντικών  (Α∆Α: ΨΛ9Κ4690ΩΖ-6ΤΤ). 
Β. Το υπ.αρ.πρωτ. 1875-4/2/2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  
 
Σε συνέχεια του Β σχετικού, το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του 
Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
προκειµένου να διενεργήσει διαγωνισµό για την προµήθεια Ειδικών Απολυµαντικών (CPV: 24455000-8), καλεί όλους τους 
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται 
σε ανοιχτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας 
ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω 
προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η τελική 
διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr  
- στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

 
Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά µε την 

υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε 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 υπό προµήθεια ειδών.  

Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας και 
συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική 
ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 
Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού 
Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-
Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

                                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το Β σχετ. 
 
 
 
 



 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Όλα τα προσφερόµενα προϊόντα να  είναι µη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισµό κατά τον προτεινόµενο τρόπο 

χρήσης. 

2. Όλα τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν:  

• Πιστοποιητικό χηµικής σύνθεσης και δείγµα προϊόντος 

• Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσµατικότητας 

• Να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο µε τη ακριβή µετάφραση του στην Ελληνική γλώσσα. 

• Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. , Γ.Χ.Κ./Ε.Μ.Χ.Π, σήµανση CE για νοσοκοµειακή χρήση. 

3. Οι οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή να προσκοµίζονται απαραίτητα µαζί µε την επίσηµη ελληνική µετάφραση και οι 

πρωτότυπες του κατασκευαστικού οίκου στα Αγγλικά  εάν πρόκειται για εισαγόµενο προϊόν. 

4. Οι εταιρείες παραγωγής των προϊόντων να διαθέτουν πιστοποιητικά σε ισχύ διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, 

ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015 ή ισοδύναµο πιστοποιητικό.  

5. Οι προµηθεύτριες εταιρείες των προϊόντων να διαθέτουν εν ισχύ ISO 9001:2015 και πιστοποιητικό για διακίνηση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ∆Υ8δ/1348. 

6. Για το καθαριστικό –απολυµαντικό  χειρουργικών εργαλείων χωρίς αλδεΰδες να κατατεθούν πίνακες αποτελεσµατικότητας 

( και µελέτες- test για την κάθε κατηγορία λοιµογόνου παράγοντα χωριστά) κάτω από την παρουσία οργανικού φορτίου. 

7. Για τα είδη που απαιτείται αραίωση θα προσκοµίζονται οι πρωτότυπες οδηγίες αραίωσης και χρόνος δράσης για 

νοσοκοµειακή χρήση από την κατασκευάστρια εταιρεία µαζί µε την επίσηµη ελληνική µετάφραση. 

8. Μελέτες βιοδιασπασιµότητας θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη όπως και πιστοποιητικό συµβατότητας µε τα απορρυπαντικά και 

τα απολυµαντικά επιφανειών και δαπέδων, καθώς επίσης και κάθε πλεονέκτηµα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές–

χωρίς να απαιτείται και να έχει θέση απόρριψης για το προϊόν που προσφέρεται. 

9. Απαιτείται η αναφορά του κόστους ανά λίτρο διαλύµατος όταν πρόκειται για   πυκνό διάλυµα καθώςκαι του 

έτοιµου προς χρήση διαλύµατος στην προτεινόµενη από τον κατασκευαστή αραίωση. Θα αξιολογηθούν οι προσφορές 

και µε γνώµονα το χρόνο δράσης του προϊόντος. Σε ότι αφορά τα στερεά ( σκόνη) θα πρέπει να αναφέρεται η τιµή ανά 

κιλό. 

10.  Σε κάθε επιµέρους προϊόν ( αν πρόκειται για προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε διάλυση) και όπου ζητείται 

, οι προσφέρουσες εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν πίνακα που να αναφέρεται το κόστος ανά µονάδα 

αδιάλυτου προϊόντος, σε ποια συγκέντρωση του απολυµαντικού αυτό είναι δραστικό, σε συγκεκριµένο 

χρόνο δράσης, για δραστικότητα σε συγκεκριµένους µικροοργανισµούς ή ιούς και για ό,τι άλλο κριθεί από 

την Επιτροπή απαραίτητο, ώστε να είναι αντικειµενικά συγκρίσιµα τα προσφερόµενα είδη ανά κατηγορία. 

11. Απαιτούνται µελέτες και εκθέσεις των εργαστηριακών δοκιµών από αναγνωρισµένα εργαστήρια έγκυρων διαπιστευµένων 

φορέων που βεβαιώνουν ότι οι προτεινόµενες από τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσµατικές στον 

προτεινόµενο χρόνο δράσης και για συγκεκριµένα στελέχη, βάσει συγκεκριµένου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Προτύπου. Ως 

ανεξάρτητος φορέας διαπίστευσης νοείται κάθε εργαστήριο που έχει λάβει κρατική πιστοποίηση για τις δοκιµές που 

διεξάγει. Να  κατατεθούν τα πιστοποιητικά διαπίστευσης των εργαστηρίων. 

12. Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας ενός απολυµαντικού να πληροί τις προδιαγραφές των  ευρωπαϊκών προτύπων 

ΕΝphase 2 Step 1, Phase 2 Step 2. 

13. Για τα προσφερόµενα προϊόντα σε υγρή µορφή πρέπει να αναφέρεται η Ελάχιστη Αποτελεσµατική Συγκέντρωση  ( M.E.C.) 

για κάθε  µικροοργανισµό και ο χρόνος επαφής σε συνθήκες υψηλού µικροβιακού φορτίου ( dirtyconditions) και η µέθοδος 

ελέγχου ( test in practice ή ποσοτική µέθοδος εναιώρησης) ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προϊόντων. 

14. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασµός, δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό βοήθηµα για τη χρήση του 

προϊόντος, θα προσφέρονται µαζί και τα ανάλογα εξαρτήµατα. 



15. Απαιτείται γνώση του προγραµµατισµού και της λειτουργίας των πλυντηρίων  και θα πρέπει  να δηλώνεται στην προσφορά 

. 

16. Θα πρέπει να προσφέρονται δείγµατα των προϊόντων, όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών όπως οσµή 

κ.λπ. 

17. Σε περίπτωση που  προκύψει πρόβληµα στη χρήση των προϊόντων (αστοχία υλικού) ή πρόβληµα συνεργασίας µε την 
εταιρεία, τότε το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα να προσβάλει την σύµβαση, εφόσον η εταιρεία δεν προβεί στις κατάλληλες 
διορθωτικές ενέργειες. 

18. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν πώµα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να 

είναι  πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να µην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέµβαση για αλλαγή 

συσκευασίας προϊόντων. 

19. Μετά την κατακύρωση , ο κάθε προµηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο νοσοκοµείο 

τουλάχιστον δέκα (10) πλαστικοποιηµένες πινακίδες σε µέγεθος Α4 που να περιέχουν: οδηγίες χρήσης του προϊόντος. 

Επίσης θα πρέπει να καταθέσει ντοσιέ που να περιέχει δελτία δεδοµένων ασφαλείας του προϊόντος καθώς και οδηγίες 

χρήσεως στην Επιτροπή Λοιµώξεων του νοσοκοµείου. 

20. Να προσκοµισθεί το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στην Αγγλική γλώσσα µε την Ελληνική µετάφραση σύµφωνα µε την 

ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισµό Ε.Κ. 1272/2008 CLP. 

21. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό – αποδεικτικό συµµετοχής του προµηθευτή σε σύστηµα ανακύκλωσης συσκευασιών 

βάσει του νόµου Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Β/2001) και το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών βάσει της 

ΚΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016). 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

 

∆ΑΑΠΛ000Α1 

 Α/Α 1: ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ –ΜΕΘ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 

1. Να περιέχει συνδυασµό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών, που να ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες απολυµαντικών µε 
απορρυπαντικά συστατικά. 

2. Να µην περιέχει αλδεΰδες.  
3. Να έχει αντιµικροβιακό φάσµα  µε δράση  σε βακτηρίδια,  ιούς(HIV, HBV, HCV,Rota, Corona),µύκητες και µυκοβακτηρίδιο 

φυµατίωσης εντός 30΄ λεπτών. Να κατατεθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας. 
4. Θα αξιολογηθεί η τιµή του αραιωµένου διαλύµατος, το οποίο επιτυγχάνει σε χρονικό διάστηµα 30΄ λεπτών αποτέλεσµα 

(απολύµανσης) για το σύνολο του ζητούµενου απολυµαντικού φάσµατος. 
5. Να έχει καθαριστικές ιδιότητες και  ευχάριστη οσµή. 
6. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα και τους βλεννογόνους στις συνιστώµενες 

δοσολογίες χρήσης. Να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος. 
7. Να µην αφρίζει. 
8. Να µην είναι διαβρωτικό για τις διάφορες επιφάνειες. Να κατατεθούν µελέτες συµβατότητας µε τις επιφάνειες . 
9. Να δίνεται το κόστος διαλύµατος έπειτα από την προτεινόµενη κατασκευαστική αραίωση για το σύνολο του φάσµατος στον 

απαιτούµενο χρόνο. 
10. Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ.  
11. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. /ΕΜΧΠ. 
 

 

 

 

 



∆ΑΑΠΛ000Α2 

Α/Α 2: ΥΓΡΟΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 

1. Να είναι σε συµπυκνωµένη µορφή, να περιέχει ως συστατικά ανόργανα οξέα σε υψηλή συγκέντρωση άνω του 50% ικανά να 
αποµακρύνουν τη σκουριά και τις κηλίδες που παρουσιάζονται µετά την επαφή των εργαλείων µε προϊόντα που τα χρωµατίζουν.  

2. Να προστατεύει τα εργαλεία από την οξείδωση και να µην φθείρει τις επιχρυσωµένες επιφάνειες των εργαλείων.  
3. Να µην είναι τοξικό και να µην φέρει κατάλοιπα. 
4. Να µην περιέχει συστατικά που εµποδίζουν την αποστείρωση των εργαλείων στην οποιαδήποτε αποστειρωτική µέθοδο. 
5. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόνκαι να κατατεθεί η καταχώρηση του στο µητρώο ιατροτεχνολογικών  του 

Ε.Ο.Φ.  
6. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ/ΕΜΧΠ. 
 

∆ΑΑΠΛ00021 

Α/Α 3: ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 

1. Συµπυκνωµένο υγρό για τον καθαρισµό και την ταυτόχρονη απολύµανση χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων. 
2. Να είναι Βακτηριοκτόνο (σύµφωνα µε την ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561), µυκητοκτόνο (σύµφωνα µε την ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562) 

και ιοκτόνο (HIV, HBV, HCVσύµφωνα µε την ΕΝ 14476). 
3. Να είναι ταχείας δράσης εντός 5-15 λεπτών. 
4. Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση των υλικών και η στερεοποίηση των 

πρωτεϊνικών ρύπων.  
5. Να µην αντιδρά µε διαλύµατα αλδεϋδών (ορθοφθαλδεΰδη & γλουταραλδεΰδη). 
6. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και τουλάχιστον τρία ένζυµα ικανά να αποµακρύνουν πρωτεΐνες, λίπη και άµυλο από τα 

χειρουργικά εργαλεία και ενδοσκόπια. 
7. Να έχει πιστοποίηση δραστικότητας έναντι του βιοϋµένιου(biofilm) και να κατατεθεί µελέτη αποτελεσµατικότητας, επί ποινή 

απόρριψης. 
8. Να έχει ουδέτερο pH. 
9. Να διαθέτει CE mark από κοινοποιηµένο οργανισµό και να κατατεθεί. 
10. Να κατατεθεί η καταχώρηση του προϊόντος στο µητρώο ιατροτεχνολογικών  του Ε.Ο.Φ.  
11. Να δίνεται το κόστος ανά λίτρο διαλύµατος, για όλο το ζητούµενο φάσµα δράσης, στον απαιτούµενο χρόνο. 
12. Να παρέχεται σε συσκευασία ως πέντε (5) λίτρων µε αντλία δοσοµέτρησης. 
13. Να συνοδεύεται από το ξενόγλωσσο φυλλάδιο, µε πιστή µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
14. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ – ΕΜΧΠ .  
 

∆ΑΑΠΛ00007 

Α/Α 4: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5  ΛΙΤΡΑ. 

1. Να έχει αλκαλικό pH  διαλύµατος 10-11. 
2. Να διαθέτει µεγάλη γαλακτοµατοποιητική και διεισδυτική δύναµη και έντονη απορρύπανση, ώστε να αφαιρεί αποτελεσµατικά 

αίµα, λίπος, ιστούς κ.λπ 
3. Να µην αφήνει κατάλοιπα (θαµπάδες) στα γυάλινα αντικείµενα.  
4. Nα µην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού. 
5. Να είναι χαµηλού αφρισµού για εύκολο ξέβγαλµα, άοσµο και άχρωµο για οπτική επαφή των υλικών και την αποφυγή εργατικού 

ατυχήµατος. 
6. Να είναι όσο το δυνατό λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα και του βλεννογόνους. 
7. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ/ΕΜΧΠ. 
8. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόνκαι να κατατεθεί η καταχώρηση του στο µητρώο ιατροτεχνολογικών  του 

Ε.Ο.Φ.  
 

 

 

 

 

 

 

 



∆ΑΑΠΛ00018 

Α/Α 5: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 

1. Το υγρό προορίζεται για τον αποτελεσµατικό καθαρισµό και απορρύπανση ιατροχειρουργικών εργαλείων για πλυντήρια και 
πλύσιµο στο χέρι. 

2. Να είναι συµπυκνωµένο καινα περιέχει ένζυµα ικανά να καθαρίζουν αποτελεσµατικά πρωτεΐνες, λίπη και σάκχαρα. 
3. Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή. 
4. Να έχει ουδέτερο έως ελαφρά αλκαλικό pHδιαλύµατος. 
5. Να µην αφρίζει, να µην είναι διαβρωτικό και ερεθιστικό για τους βλεννογόνους και τα µάτια και να έχει ευχάριστο- διακριτικό 

άρωµα. 
6. Να φέρει σήµανση CEκαι να κατατεθεί η καταχώρηση του στο µητρώο ιατροτεχνολογικών  του Ε.Ο.Φ.   
7. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Κ.Χ. – ΕΜΧΠ  
8. Να επισυναφθούν τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus, αλλά και οι µεταφράσεις τους στην Ελληνική γλώσσα.  
9. Να είναι συµβατό µε τα πλυντήρια του νοσοκοµείου τύπου Miele, να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας του 

κατασκευαστή των πλυντηρίων.    
 

∆ΑΑΠΛ00004 

A/A 6: ΥΓΡΟΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. 

1. Συµπυκνωµένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων.  
2. Να είναι µείγµα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά. 
3. Να είναι 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. 
4.  Να δίνεται η τιµή του διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση. 
5.  Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόνκαι να κατατεθεί η καταχώρηση του στο µητρώο ιατροτεχνολογικών  

του Ε.Ο.Φ.   
6. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο  ΓΧΚ.- ΕΜΧΠ  
7. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 
8. Να είναι συµβατό µε τα πλυντήρια του νοσοκοµείου τύπου Miele, να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας του 

κατασκευαστή των πλυντηρίων.    
 

Τα παραπάνω προϊόντα (∆ΑΑΠΛΑ 18-καθαριστικό και  ∆ΑΑΠΛ 04-ουδετεροποιητικό) που αφορούν τον καθαρισµό των χειρουργικών 
εργαλείων στο πλυντήριο θα αξιολογηθούν στο συνολικό κόστος πλύσης για λόγους συµβατότητας.  

∆ΑΑΠΛ00015 

Α/Α 7: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 

1. Να είναι υδατοδιαλυτό. 
2. Να µην περιέχει σιλικόνη.  
3. Το κάθε δοχείο να φέρει µακρύ ρύγχος ψεκασµού. 
4. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε εργαλεία που αποστειρώνονται σε κλίβανο ατµού.  
5. Να µην είναι τοξικό για τους χρήστες και να µην αφήνει κατάλοιπα πάνω στα εργαλεία.  
6. Να είναι τοξικολογικά ελεγµένο και να επισυναφθούν ανεξάρτητες µελέτες. 
7. Να είναι κατάλληλο για υλικά µε αρθρώσεις. 
8. Να επιτυγχάνεται µέσω της λίπανσης και η συντήρηση των ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων. 
9. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να κατατεθεί η καταχώρηση του στο µητρώο ιατροτεχνολογικών  του 

Ε.Ο.Φ. 
 

∆ΑΑΠΛ000Α6 

Α/Α 8: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 
ΛΙΤΡΑ. 

1. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και τουλάχιστον τρία ένζυµα για να αποµακρύνει πρωτεΐνες, λίπη και άµυλο, να αποµακρύνει 
αποτελεσµατικά το βιοϋµένιο (biofilm) και να κατατεθεί  µελέτη επί ποινή απόρριψης.  

2. Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH διαλύµατος (7-10). 
3. Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια (OLYMPUSκαι FUGINOM) που χρησιµοποιούνται στο Νοσοκοµείοκαι 

να παρέχονται εγγυήσεις από την προµηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξ’ 
αιτίας µη συµβατότητας του προϊόντος. 

4. Να έχει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόνκαι να κατατεθεί η καταχώρηση του στο µητρώο ιατροτεχνολογικών  του 
Ε.Ο.Φ.  

5. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. /ΕΜΧΠ  



 

∆ΑΑΠΛ00010 

 Α/Α 9: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ 
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-ΟΡΘΟΦΘΑΛ∆ΕΥ∆Η 0,55%. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 

1. Έτοιµο προς χρήση διάλυµα µε δραστική ουσία την Ορθοφθαλδεΰδη (τουλάχιστον 0,55% στο τελικό διάλυµα χρήσης). 
2. Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια (OLYMPUSκαι FUGINOM) που χρησιµοποιούνται στο νοσοκοµείο και 

να παρέχονται εγγυήσεις από την προµηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης 
εξαιτίας µη συµβατότητας του απολυµαντικού.  

3. Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα  µε δράση  σε βακτηρίδια,  µυκοβακτηρίδια, ιούς(POLIO, NORO , ADENO)και µύκητες εντός 
5 λεπτών. Να έχει και  σποροκτόνο δράση εντός 1 ώρας.  

4. Να συνοδεύεται από έγκυρεςµελέτες από διαπιστευµένα εργαστήρια καθώς  καιβιβλιογραφία όπου να αποδεικνύεται η δράση 
του. 

5. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσµο ή µε ευχάριστη οσµή. 
6. Χαµηλού αφρισµού.  
7. Να µην είναι διαβρωτικό. 
8. Να µη φράσσειτα κανάλια των ενδοσκοπίων. 
9. Να µην αφήνει υπολείµµατα στα όργανα. 
10. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόνκαι να κατατεθεί η καταχώρηση του στο µητρώο ιατροτεχνολογικών  του 

Ε.Ο.Φ.  
11. Να χορηγείται ανά δοχείο αδρανοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψη στο αποχετευτικό σύστηµα. 

 

∆ΑΑΠΛ00011 

Α/Α 10: ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛ∆ΕΥ∆ΗΣ 

(το είδος θα παραγγελθεί ως έχει) 

1. Η τιµή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιµή προϊόντος + τιµή ταινιών). 
2. Να είναι του ίδιου κατασκευαστή µε το απολυµαντικό διάλυµα µε κωδικό ∆ΑΑΠΛ00010. 
3. Οι δείκτες θα είναι ελεγµένοι και πιστοποιηµένοι ως προς τα ελάχιστα αποδεκτά όρια της δραστικής ουσίας µέσα στο 

συγκεκριµένο απολυµαντικό διάλυµα που θα προµηθευτεί το νοσοκοµείο. Να κατατεθεί η µελέτη επικύρωσης των δεικτών. 
4. Θα είναι πρακτικοί στη χρήση τους µε εύκολο και ευανάγνωστο αποτέλεσµα (ενεργό- µη ενεργό) της δραστικότητας του 

διαλύµατος, µε έντονη αλλαγή χρώµατος ώστε να αντιλαµβάνεται ο χρήστης µε σαφήνεια εάν το διάλυµα παραµένει ενεργό ή 
έχει απενεργοποιηθεί 

5. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, να κατατεθεί αντίγραφο αυτής και της αντίστοιχης καταχώρησης στο 
µητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ. 

 

∆ΑΑΠΛ00009 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ 
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-ΓΛΟΥΤΑΡΑΛ∆ΕΥ∆Η 2% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ 

1. Υγρό υψηλού βαθµού απολύµανσης εύκαµπτων και άκαµπτων ενδοσκοπίων θερµοευαίσθητων χειρουργικών οργάνων, έτοιµο 
προς χρήση µε δραστική ουσία την γλουταραλδεΰδη 2% . 

2. ∆ραστικό έναντι βακτηρίων ιών (ADENO, POLIO, NORO), µυκήτων και µυκοβακτηριδίων σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
ελέγχου εντός 5-10 λεπτών.  

3. Να δίνεται ο χρόνος δράσης για την καταστροφή των σπόρων, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60΄ λεπτά.  
4. Να αναφέρεται η σταθερότητα και να καθορίζεται ο χρόνος ζωής του έτοιµου προς χρήση διαλύµατος. Για τον έλεγχο της 

σταθερότητας του σκευάσµατος θα πρέπει να υπάρχουν δείκτες ελέγχου. 
5. Το διάλυµα να µην είναι διαβρωτικό ή οξειδωτικό. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. 
6. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό για τους χρήστες άοσµο ή µε ευχάριστη οσµή.  
7. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 5 lt .  
8. Να χορηγείται αδρανοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψη του διαλύµατος στο αποχετευτικό σύστηµα σύµφωνα µε τους 

διεθνείς κανονισµούς και την ισχύουσα νοµοθεσία.  
9. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να κατατεθεί η καταχώρηση του στο µητρώο ιατροτεχνολογικών  του 

Ε.Ο.Φ.  
10. Να χορηγείται ανά δοχείο αδρανοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψη στο αποχετευτικό σύστηµα. 
 

 

 

 



∆ΑΑΠΛ0Β011 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛ∆ΕΫ∆ΗΣ 

1. Να ελέγχουν την  δραστικότητα του προς προµήθεια έτοιµου διαλύµατος γλουταραλδεΰδης. 
2. Η τιµή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιµή προϊόντος + τιµή ταινιών). 
3. Οι δείκτες θα είναι ελεγµένοι και πιστοποιηµένοι ως προς τα ελάχιστα αποδεκτά όρια της δραστικής ουσίας µέσα στο 

συγκεκριµένο απολυµαντικό διάλυµα που θα προµηθευτεί το νοσοκοµείο. Να κατατεθεί η µελέτη επικύρωσης των δεικτών. 
4. Θα είναι πρακτικοί στη χρήση τους µε εύκολο και ευανάγνωστο αποτέλεσµα (ενεργό- µη ενεργό) της δραστικότητας του 

διαλύµατος, µε έντονη αλλαγή χρώµατος ώστε να αντιλαµβάνεται ο χρήστης µε σαφήνεια εάν το διάλυµα παραµένει ενεργό ή 
έχει απενεργοποιηθεί. 

5. Να διαθέτουν σήµανση CE να κατατεθεί αντίγραφο αυτής και της αντίστοιχης καταχώρησης στο µητρώο ιατροτεχνολογικών του 
Ε.Ο.Φ. 

 

∆ΑΑΠΛ000Α3 

Α/Α 11: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ∆ΙΣΚΙΑ ∆ΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC)-ΧΛΩΡΙΟ 5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ (5gr). 

1. Απολυµαντικά δισκία των  5 gr µε δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC). 
2. Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50-200 δισκίωντο µέγιστο. 
3. Να διαθέτουν δράση έναντι µικροβίων (gram + και gram -), µυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA), µυκοβακτηριδίων και 

σπόρων. 
4. Να είναι συµβατά µε επιφάνειες από πλαστικό, µέταλλο, µάρµαρο, linoleum και πλακάκι. 
5. Το προϊόν να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ/Ε.Μ.Χ.Πκαι να έχει άδεια ΕΟΦως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ2 και ΤΠ4. 
6.  Να αναφέρεται ο συνιστώµενος αριθµός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος. 
7. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων 

φορέων. 
8. Να κατατεθεί µελέτη για την σταθερότητα του διαθέσιµου χλωρίου που αποδεικνύει την τριετή τουλάχιστον διάρκεια ζωής τους. 
9.  Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

 

∆ΑΑΠΛ00003 

Α/Α12:ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙΚΟΚΚΟΙ ∆ΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC)-ΧΛΩΡΙΟ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 
(500gr) 

1. Να έχει ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NaDCC). 
2. Nα είναι υψηλού βαθµού απολυµαντικό. 
3. Σταδιακή/βραδεία απελευθέρωση ενεργού χλωρίου (παρατεταµένη δράση). 
4. Να έχει άριστη αποθηκευτική δυνατότητα (ώστε να µην εξατµίζονται) καθώς επίσης και να προσφέρονται σε πρακτική 

συσκευασία έως 500gr. 
5. Κατάλληλο προς χρήση για απορρόφηση και απολύµανση κηλίδων σωµατικών υγρών. 
6. Να έχει άδεια ΕΟΦ και καταχώρηση στο ΕΜΧΠ. 

 

∆ΑΑΠΛ000Γ1 

Α/Α 13: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ, 
ΚΛΠ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 

1. Να περιέχει συνδυασµό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών. 
2. Να µην περιέχει αλδεΰδες και αλκοόλες. 
3. Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα (να κατατεθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας)και να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων 

(gram+ και gram), έναντι ανθεκτικών νοσοκοµειακών στελεχών(Klebsiellapneumoniaeκαι AcinetobacterBaumanii), ιών HBV, 
HCV, HIV, Rota, µυκήτων,µυκοβακτηριδίου της φυµατίωσης, Σποροκτόνο έναντι Cl. Difficile 

4. Να µην είναι διαβρωτικό για τα ανοξείδωτα και να είναι κατάλληλο για χρήση και σε πλαστικό, γυαλί, ακρυλικά, πολυµερή κλπ, 
χωρίς να τα καταστρέφει. 

5.  Να κατατεθούν πίνακες συµβατότητας του προϊόντος µε τα υλικά κατασκευής των monitorsκεφαλών υπερήχων και άλλα επί 
ποινή απόρριψης. 

6. Να φέρεται σε εύχρηστη συσκευασία (µέχρι 1 λίτρο) µε συσκευή ψεκασµού στην κάθε φιάλη.  
7. Να είναι ταχείας δράσης (5’-15’) και να µην αφήνει στίγµατα.   
8. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό και ερεθιστικό για τους χρήστες. 
9. Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.  
10. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόνκαι καταχώρηση στο µητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ 
 

 



∆ΑΑΠΛ0000∆1 

Α/Α 14: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 

1. Να είναι υγρό απολυµαντικό µικρών επιφανειών, µε αλκοόλες, για χρήση µε ψεκασµό. 
2. Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο. 
3. Να είναι µικροβιοκτόνο (gram + και gram -), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA, CORONA) και 

µυκοβακτηριδιοκτόνο. 
4. Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκοµειακών µικροβιακών στελεχών. 
5. Να µην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. 
6. Ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. 
7. Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά.Να κατατεθεί επιστηµονική τεκµηρίωση της 

συµβατότητας του σκευάσµατος µε διάφορα υλικά. 
8. Να εξατµίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγµατα, ίχνη ή κατάλοιπα. 
9. Να µην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. 
10. Να είναι έτοιµο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου µε δωρεάν συσκευή ψεκασµού. 
11. Να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ – ΕΜΧΠ και να έχει άδεια ΕΟΦ. 
12. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες 

διαπιστευµένων φορέων.  
13. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο µητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ. 
14. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

 

∆ΑΑΠΛ00019 

A/A 15: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ . 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΛΙΤΡΑ. 

1. Να είναι υγρό συµπυκνωµένο απολυµαντικό – καθαριστικό δαπέδων επιφανειών, εξοπλισµού σε χώρους προετοιµασίας και 
διακίνησης τροφίµων. 

2. Να έχει έντονη καθαριστική δράση, ιδιαίτερα στα λίπη και τις πρωτεΐνες. 
3. Να έχει αντιµικροβιακό φάσµα έναντι βακτηριδίων και µυκήτων (να κατατεθούν µελέτες αποτελεσµατικότηταςανταποκρινόµενες 

στο ζητούµενο πεδίο εφαρµογής).   
4. Να µην περιέχει αλδεΰδες , χρωστικές και αρώµατα σύµφωνα µε τις πρακτικές HACCP. 
5. Να έχει ταχεία δράση (15΄-30΄).Θα αξιολογηθεί η τιµή του αραιωµένου διαλύµατος, το οποίο επιτυγχάνει σε χρονικό διάστηµα 

15-30 λεπτών αποτέλεσµα (απολύµανσης) για το σύνολο του ζητούµενου απολυµαντικού φάσµατος. 
6. Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών. 
7. Να δίνονται σαφείς οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης (αραίωση, αναγκαιότητα έκπλυσης των επιφανειών µετά την 

εφαρµογή κ.λπ.) και να συνοδεύονται από δοσοµετρικές αντλίες ή δοσοµετρικά βοηθήµατα. 
8. Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους χρήστες.  
9. Να µην είναι διαβρωτικό των επιφανειών. 
10. Να είναι καταχωρηµένο στο Γ.Κ.Χ.-ΕΜΧΠκαι να επισυναφθεί η άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τύπο προϊόντος αρ. 4 ( 

ΤΠ4 )  «Απολυµαντικά Χώρων Τροφίµων και ∆ιατροφής». 
 

∆ΑΑΠΛ00012 

Α/Α16: ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPEE 
(ΣΥΣΚ.ΜΕΧΡΙ 2 ΛΙΤΡΑ). 

Σύνθεση 
 
1.  Πρωτεολυτικά ένζυµα. 
Χαρακτηριστικά 
2. Να λειτουργεί σε θερµοκρασία 45°C. 
3. Να λειτουργεί σε συγκέντρωση 0,5%. 
4. Να έχει περιεκτικότητα σε ένζυµα 2%. 
5. Να έχει περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου µεταξύ 0,5-2%. 
6. Να έχει pH διαλύµατος 7,5+/-0,5. 
7. Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα ενδοσκόπια (FUGINOM) του Ενδοσκοπικού τµήµατος του Νοσοκοµείου µας, να 

κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία. 
8. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο πλυντήριο του Ενδοσκοπικού τµήµατος του Νοσοκοµείου µας, να κατατεθούν 

πιστοποιητικά συµβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία αυτού, επί ποινή απόρριψης. 
9. Να έχει σήµανση CE. 
 

 

 



∆ΑΑΠΛΑ00012 

A/A17: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ 
SOLUSCOPED(ΣΥΣΚ.ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ). 

Σύνθεση 

1. Συµπυκνωµένο διάλυµα γλουταραλδεΰδης (24%+/-0,5). 
2. Μη ιονική αιθυλική αλκοόλη. 
3. Φωσφορικά στοιχεία διατήρησης pHδιαλύµατοςσε απιονισµένο νερό. 
Χαρακτηριστικά 

4. Να λειτουργεί σε θερµοκρασία 45°(συγκέντρωση 0,25% σε 5min). 
5. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.098+/-0,010 σε θερµοκρασία 20 βαθµούς κελσίου. 
6. Να έχει pΗ διαλύµατος 3,75+/-0,25. 
7. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1,385+/-0,015. 
8. Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα ενδοσκόπια (FUGINOM) του Ενδοσκοπικού τµήµατος του Νοσοκοµείου µας, να κατατεθούν 

πιστοποιητικά συµβατότητας από την κατασκευάστριαεταιρεία. 
9. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο πλυντήριο (SOLUSCOPE) του Ενδοσκοπικού τµήµατος του Νοσοκοµείου µας, να κατατεθούν 

πιστοποιητικά συµβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία αυτού επί ποινή απόρριψης. 
10. Να έχει σήµανση CE. 
11. Να έχει καταχώρηση στο ΕΜΧΠ. 

 

∆ΑΑΠΛ00017 

Α/Α 18: ΥΓΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ SOLUSCOPE. 

1. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο πλυντήριο ενδοσκοπίων του Νοσοκοµείου µας (SOLUSCOPESL-V1-GTA, SL-V2N). 
2. Να περιέχει σουλφαµιδικό οξύ και αλκοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη. 
3. Να είναι άχρωµο υγρό διάλυµα. 
4. Να έχει pH διαλύµατος συσκευασίας 1,2 ±0,5. 
5. Να έχει ειδικό βάρος διαλύµατος 1.085± 0,010. 
6. Να διαθέτει επίσηµη έγκριση, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου, χρήσης του υγρού, επί ποινή απόρριψης. 
 

∆ΑΑΠΛ00022 

Α/A19: ∆ΙΣΚΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ SOLUSCOPE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ(500gr). 

1. Να είναι κατάλληλα για τα πλυντήρια ενδοσκοπίων του Νοσοκοµείου µας (SOLUSCOPE). 
2.  Να διαθέτουν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (MSDS) από τον κατασκευαστικό οίκο. 
3. Η σύνθεση τους να περιέχει τα παρακάτω: 
A. ∆ιένυδρηδιχλωροισουκυανουρικού οξέως διαλύµατος του νατρίου σε ποσότητα 50≤ x % <100. 
B. Αδιπικό οξύ σε ποσότητα 2,5≤  Χ % < 10. 
C. Το pHσε διάλυµα νερού να είναι 6 µε 7 σε 1%. 
4. Να διαθέτει επίσηµη έγκριση, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου, χρήσης του υγρού, επί ποινή απόρριψης. 
5. Να συµβαδίζει µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (REACHregulation (EC) n◦ 1907/2006 και n◦ 453/2010). 
 

ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΘΑ ΑΠΟΚΕΛΕΙΕΤΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΕΜ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙ

ΟΥ ΤΙΜΩΝ 

1 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ -ΜΕΘ κλπ.) 

KAI ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ   ∆ΑΑΠΛ0Α1   ΛΙΤΡΑ 28.1.33 

2 
ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ ∆ΑΑΠΛ0Α2   ΛΙΤΡΑ   

3 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ∆ΑΑΠΛ021   ΛΙΤΡΑ 28.1.3 

4 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ∆ΑΑΠΛΟ07   ΛΙΤΡΑ   

5 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. ∆ΑΑΠΛΑ 18   ΛΙΤΡΑ   

6 
ΥΓΡΟ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ∆ΑΑΠΛ004   ΛΙΤΡΑ   

7 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 
ΛΙΤΡΟ. ∆ΑΑΠΛ15   ΤΕΜΑΧΙΑ 57.129 

8 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ∆ΑΑΠΛ0Α6   ΛΙΤΡΑ   

9 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-
ΟΡΘΟΦΘΑΛ∆ΕΥ∆Η 0,55% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ∆ΑΑΠΛ010   ΛΙΤΡΑ 28.1.31 

10 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛ∆ΕΫ∆ΗΣ ∆ΑΑΠΛ011   ΤΕΜΑΧΙΑ   

11 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-
ΓΛΟΥΤΑΡΑΛ∆ΕΥ∆Η 2% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 

ΛΙΤΡΑ ∆ΑΑΠΛ009   ΛΙΤΡΑ   

12 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛ∆ΕΫ∆ΗΣ ∆ΑΑΠΛΒ011   ΤΕΜΑΧΙΑ   

13 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ∆ΙΣΚΙΑ 
∆ΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

(NaDCC) -ΧΛΩΡΙΟ 5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ∆ΑΑΠΛΑ3   ΤΕΜΑΧΙΑ   

14 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ 
∆ΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

(NaDCC) 500gr ∆ΑΑΠΛ0003   ΤΕΜΑΧΙΑ   

15 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΑΥ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, 
ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ,ΚΛΠ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 

ΛΙΤΡΟ ∆ΑΑΠΛΓ1   ΤΕΜΑΧΙΑ 28.1.44 

16 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΠΡΑΥ 

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ∆ΑΑΠΛ∆1   ΤΕΜΑΧΙΑ   

17 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 15 ΛΙΤΡΑ ∆ΑΑΠΛ19 50 ΛΙΤΡΑ   

18 

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE E (ΣΥΣΚ.ΜΕΧΡΙ 2 
ΛΙΤΡΑ). ∆ΑΑΠΛ 12   ΛΙΤΡΑ   

19 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ 

SOLUSCOPE D (ΣΥΣΚ.ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ). ∆ΑΑΠΛΑ12   ΛΙΤΡΑ   



20 
ΥΓΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

SOLUSCOPE ∆ΑΑΠΛ17 96 ∆ΟΧΕΙΟ   

21 
∆ΙΣΚΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 

SOLUSCOPE ∆ΑΑΠΛ22 5000 ∆ΙΣΚΙΑ   

            

  
ΣΥΝΟΛΟ: 

        
 

 


