
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάγκη προμήθειας μίας Πύλης Απολύμανσης για την 

απολύμανση νοσοκομειακών κλινών, φορείων, αναπηρικών αμαξιδίων και εμπορευμάτων της 

Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Ν.ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της 

διασποράς όλων των ιών & παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά 

συμπεριλαμβανομένου του ιού COVΙD-19, για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής, είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ποιότητας 

για την προμήθεια μίας (1) Πύλης Απολύμανσης που θα τοποθετηθεί στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας 

«Ν.ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», ως συμπληρωματικό μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς όλων 

των ιών & παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά συμπεριλαμβανομένου του ιού COVΙD-19, 

για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Η Πύλη Απολύμανσης  θα πρέπει να πραγματοποιεί απολύμανση με τους ακόλουθους τρόπους:  

1) μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας (UV),  

2) μέσω πλάσματος 

3) μέσω ψεκασμού-εκνέφωσης, 

και να είναι κατάλληλη για την απολύμανση επιφανειών, νοσοκομειακών κλινών, φορείων, αναπηρικών 

αμαξιδίων, εμπορευμάτων, καθώς και όλων των αντικειμένων που την διαπερνούν. 

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τα εξής: 

1) Ηλεκτρονική επιγραφή με μεγάλη LED οθόνη για την προβολή γραπτού κειμένου  

2) Αισθητήρα αυτόματης εκκίνησης λειτουργίας. 

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, υλικό ανθεκτικό στην 

οξείδωση και την παραμόρφωση, και να είναι ελαφριά και φορητή για την εύκολη μεταφορά της. Θα 

πρέπει επίσης να λειτουργεί σε δίκτυο 220V. 

Η προσφερόμενη Πύλη Απολύμανσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση από Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα της χώρας, με την οποία να πιστοποιείται πως οι λειτουργίες της όπως η απολύμανση μέσω 

υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), μέσω πλάσματος και μέσω εκνέφωσης είναι κατάλληλες για 

νοσοκομειακή χρήση απολύμανσης ιατρικού εξοπλισμού. 

Η προσφερόμενη Πύλη Απολύμανσης θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποίηση αποτελεσματικότητας 

αντιμικροβιακής δράσης από εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ)  

και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με την οποία να τεκμηριώνεται αποτελεσματική μείωση 

του μικροβιακού φορτίου των αντικειμένων που διέρχονται από αυτήν σε ποσοστό άνω του 70% σε 

μέγιστο διάστημα ενός λεπτού (60 sec). 

Να κατατεθούν στην οικονομοτεχνική προσφορά αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιήσεων του 

προσφερόμενου προϊόντος. 

 



Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις εξής πιστοποιήσεις: 

• Πιστοποιήσεις ISO:   

 

� Ποιότητας ISO 9001:2015, 

� Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και  

� Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018 

• Άδεια λειτουργίας απολυμάνσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης για κατ’ ελάχιστον ένα (1) άτομο της εταιρείας , από Πανεπιστημιακό 

Ίδρυμα της χώρας μας, σχετικά με τον καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση επιφανειών, 

χώρων και αντικειμένων από μολυσματικές ασθένειες όπως ο SARS-CoV-2 (Covid-19). 

• Πιστοποίηση από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας σχετικά με τα καινοτόμα 

υγειονομικά προϊόντα που εμπορεύεται. 

Η Πύλη Απολύμανσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για παράδοση το αργότερο εντός πενήντα (50) 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(Μήκος  x  Πλάτος  x  Ύψος) 

 

1650 X 800 X 2300 MM 

 

  


