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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
  
 

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα στις μονάδες κλιματισμού του 
Νοσοκομείου, ως συμπληρωματικό μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και 
αποφυγή της διασποράς του ιού COVID-19, όλων των ιών & μικροβίων που 
παρουσιάζουν διασπορά και μεταδίδονται μέσω του αέρα   & τον έλεγχο των 

ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων». 
 
 

Το Νοσοκομείο μας σε υλοποίηση της υπ΄ αριθ. 1208 / 28-07-2021 απόφασης Διοικητή 

προτίθεται να προχωρήσει σε εργασίες του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ακολουθούν, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν  να ελέγξουν επιτόπου του έργου  τις ειδικές συνθήκες 

εκτέλεσης των εργασιών πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους. 

Η εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη και κατόπιν συνεννόησης 

με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται στις 3 εβδομάδες. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και τη Δευτέρα 02-08-2021 στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

  

                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
 
 
 

                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
«Τοποθέτηση αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα στις μονάδες κλιματισμού του 
Νοσοκομείου, ως συμπληρωματικό μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή 
της διασποράς του ιού COVID-19, όλων των ιών & μικροβίων που παρουσιάζουν 
διασπορά και μεταδίδονται μέσω του αέρα & τον έλεγχο των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων».  
 
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής, είναι ο προσδιορισμός όλων των 
απαιτήσεων ποιότητας για την τοποθέτηση Αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα κλιματιστικών 
με ιόντα χαλκού πάχους τουλάχιστον 3 mm και 70gr/τ.μ. που θα τοποθετηθούν στις 
μονάδες κλιματισμού του Νοσοκομείου, για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της 
διασποράς του COVID-19, καθώς και όλων των ιών & μικροβίων που παρουσιάζουν 
διασπορά και μεταδίδονται μέσω του αέρα. 
Η τοποθέτηση των Αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού, όπως 
αποδεικνύεται από πιστοποιητικά αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, εξαλείφει αρκετούς 
από τους ισχυρότερους τύπους μικροβίων και ιών νοσοκομειακής και μη προέλευσης, και 
ειδικότερα εξαλείφει τον ιό SARS-COV-2 – COVID-19 σε ποσοστό άνω του 99%. 
Στους χώρους Υγείας, συμπληρωματικά προς την εφαρμογή των αυστηρών μέτρων για τον 
έλεγχο των λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένων του πλυσίματος των χεριών και της συχνής 
απολύμανσης των επιφανειών, τα αντιμικροβιακά φίλτρα αέρα κλιματιστικών με ιόντα 
χαλκού μπορούν να προσφέρουν μία επιπλέον γραμμή άμυνας ενάντια των ιών & 
μικροβίων που παρουσιάζουν διασπορά και μεταδίδονται μέσω του αέρα, σκοτώνοντάς τα 
με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ως αποτέλεσμα της τοποθέτησής τους, εξασφαλίζεται σε 
βάθος χρόνου η μείωση χρήσης αντιβιοτικών η ελάττωση ημερών νοσηλείας και η 
προστασία της Δημόσιας Υγείας συνολικά. 
Το μικροβιακό φορτίο μειώνεται σημαντικά επάνω στην επιφάνεια των Αντιμικροβιακών 
φίλτρων αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού σε ποσοστό άνω του 99% εναντίων των ιών 
SARS-COV-2 – COVID-19 και Η1Ν1, και σε ποσοστό άνω του 88% εναντίων των 
μικροβίων Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος, Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας & Αεριογόνος 
Ψευδομονάδα κ.α. 
Όπως έχει διαπιστωθεί, μετά από έρευνα αγοράς κυκλοφορούν Αντιμικροβιακά φίλτρα 
αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού. Για την κάλυψη των κλιματιστικών μονάδων του 
Νοσοκομείου θα απαιτηθούν περίπου 130,00 τ.μ. του ανωτέρω υλικού. 
Τα Αντιμικροβιακά φίλτρα αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού θα πρέπει να φέρουν 
πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας για την αντιμικροβιακή τους δράση από 
εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) , συγκεκριμένα 
για την αποτελεσματικότητα αντιμικροβιακής δράσης τους κατά του ιού SARS-COV-2 – 
COVID-19  σε ποσοστό άνω του 98%, και άλλων μικροβίων όπως για παράδειγμα ο 
Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος (S.Aureus) σε ποσοστό άνω του 87%, καθώς και 
πρόσθετες πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα του 
εσωτερικού η/και του εξωτερικού κατά των ιών & μικροβίων. Θα πρέπει επίσης να φέρουν 
πιστοποιητικό για την μη περιεκτικότητά τους σε επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες. 
Θα κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, 
όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά των Αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα 
κλιματιστικών με ιόντα χαλκού μέσω των οποίων προκύπτει ότι είναι κατάλληλα 
για αντιμικροβιακή χρήση. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει την παραπάνω απαιτούμενη ποσότητα 
των Αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού στις κλιματιστικές 
μονάδες του         Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». 



Ο ανάδοχος θα διαθέτει τις πιστοποιήσεις ISO ήτοι της Ποιότητας ISO 9001:2015, 
Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018, 
με ειδικό          πεδίο πιστοποίησης την τοποθέτηση προϊόντων αντιμικροβιακού χαλκού, 
τα οποία και θα κατατεθούν   επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι) 
της χώρας ότι τα Αντιμικροβιακά φίλτρα αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού που 
προσφέρει, διαθέτουν τις αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού που συνεπάγεται άμεση 
δράση & αποτελεσματικότητα κατά των ιών και μικροβίων. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αντιμικροβιακό φίλτρο αέρα κλιματιστικών με ιόντα 
χαλκού 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Πλάτος x 
Μήκος) 

1200mm * 100m 

ΠΑΧΟΣ 3mm 

ΒΑΡΟΣ 9-10 κιλά 

ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ Τ.Μ 70 γρ./τ.μ 

ΧΡΩΜΑ Ελαφρώς σμαραγδί  (PANTONE 331C) 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
1.Απαραίτητη η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης σε σχέση με όλες τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού. 

2.Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών δε θα υπερβαίνει το διάστημα των 3 εβδομάδων 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α Περιγραφή είδους / εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Σύνολο 
 (χωρίς 
ΦΠΑ) 

 
1. 
 

Τοποθέτηση Αντιμικροβιακών φίλτρων 
αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού στις 
μονάδες κλιματισμού του νοσοκομείου 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):  

ΦΠΑ 24%:  

Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):  

  
Η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών 

1. Τίτιλας Γεράσιμος 

2. Κυλώνη Ελευθερία  

3. Μπίτσας Ευστράτιος 

 


