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ΘΕΜΑ:  
A΄Φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών «ΕΠΙ∆ΕΣΜΩΝ» 
 
 
Αξιότιµοι κύριοι,  
 
 
 
Σχετικά µε την λίστα των προτεινόµενων τεχνικών προδιαγραφών  για τα υλικά µε τίτλο «ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ» , 
επιτρέψτε µας να κάνουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις στα πλαίσια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και της 
∆ιαφάνειας: 
 
Με την δυνατότητα που µας δώσατε να υποβάλουµε τις παρατηρήσεις µας σχετικά µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές για την προµήθεια «ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ» επιβεβαιώσατε την απεριόριστη εµπιστοσύνη και 
βεβαιότητα που είχαµε στην προσήλωση σας να τηρηθεί η διαδικασία της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και 
∆ιαφάνειας κατά την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.  
 
Είµαστε βέβαιοι ότι συµµερίζεστε απόλυτα το γεγονός ότι σκοπός της Υπηρεσίας σας αλλά και κάθε 
Αναθέτουσας Αρχής  πρέπει να είναι, σύµφωνα µε τις επιταγές του Νόµου, η διενέργεια  ∆ηµόσιων 
∆ιαγωνισµών όπου να προβλέπεται και να ενισχύεται η ελεύθερη και η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή 
προκειµένου το ∆ηµόσιο να επωφεληθεί τελικώς από τον µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων, τον 
ανταγωνισµό που θα προκύψει και τελικώς τις καλύτερες τιµές στα ζητούµενα είδη από το τρίπτυχο 
κόστους, ποιότητας και οφέλους. 
 
Ως προµηθεύτρια εταιρεία έχουµε να προτείνουµε τις παρακάτω γενικές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 
εκτιµούµε ότι ανταποκρίνονται στο πνεύµα και την φιλοσοφία που περιγράψαµε παραπάνω διότι 
συµπληρώνουν τις υπάρχουσες συµβατικές τεχνολογίες και ποιότητες υλικών µε νέες, σύγχρονες τεχνικές 
αλλά και τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής, µεγαλύτερο 
προσδόκιµο και καθιστούν το σύστηµα υγείας αποδοτικότερο καθότι ο χρόνος παραµονής των ασθενών 
στο νοσοκοµείο µειώνεται ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται µικρότερη απασχόληση του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού.  
 
Στην υπό διαµόρφωση λίστα τεχνικών προδιαγραφών έχουµε να προτείνουµε: 
 
Στον α/α 45 ζητούνται «Αυτοκόλλητα τύπου Tegaderm στερέωση φλέβας» µε την παρακάτω 
περιγραφή: «Αυτοκόλλητες αποστειρωµένες γάζες στερεωτικές φλέβας, αεροδιαπερατές µε 
αυτοκόλλητη περιµετρική ζώνη υποαλλεργική, ατοµικά συσκευασµένες σε διαστάσεις 
5x4cm ± 1 cm» 
 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες για την πρόληψη λοιµώξεων, συστήνεται να χρησιµοποιούνται διαφανή 
επιθέµατα στερέωσης φλεβών. Επίσης απαραίτητη για την καλύτερη στήριξη είναι η εγκοπή που πρέπει να 
φέρουν τα επιθέµατα. Τέλος πρέπει να τεκµηριώνονται µε πιστοποιητικά οι τιµές µικροβιακού φραγµού 
και αναπνευστικότητας   
Προκειµένου λοιπόν να προµηθευτεί το νοσοκοµείο σας το κατάλληλο υλικό για την µέγιστη προστασία 
και ασφάλεια των ασθενών, η εταιρεία µας προτείνει την εξής περιγραφή:  
 
 
 



«Αποστειρωµένο επίθεµα από διάφανο αυτοκόλλητο φιλµ πολυουρεθάνης διαπερατό στην 
αναπνοή του δέρµατος, µε υποαλλεργική ακρυλική κόλλα. Με χάρτινο περιθώριο (κορνίζα) 
καθ’ όλη την περίµετρο του φιλµ, χωρίς να κολλά στα γάντια, µε εγκοπή και ετικέτα 

αναγραφής στοιχείων. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO-10993 για την κυταροτοξικότητα. Να 
τεκµηριώνονται µε πιστοποιητικά οι τιµές µικροβιακού φραγµού και αναπνευστικότητας.    
∆ιάστασης 6 x 7  
 
 
 
 
Με την βεβαιότητα ότι θα λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω παρατηρήσεις/επισηµάνσεις µας, αναµένουµε 
τις σχετικές προσθήκες - αλλαγές  στον Πίνακα των υλικών «ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ», προκειµένου το νοσοκοµείο 
σας να προµηθευτεί ασφαλή και κατάλληλα προϊόντα και οι εταιρείες να συµµετάσχουν επί ίσοις όροις 
όποτε προκηρυχθεί αγωνιστική διαδικασία.   

 
 

 
Στην διάθεση σας για όποια επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί. 
 
 
 
 
Με τιµή  
 
 


