
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός των Υπηρεσιών 

Νοσοκομειακών 

Αποβλήτων CPV 90524200-8 προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» 

του Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 

 

Καλή σας ημέρα 

Οι παρατηρήσεις της εταιρείας μας είναι για τους δύο παρακάτω όρους :  

 

9.ι Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν 

τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12347-97 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα 

καθαρισμού, ικανότητα αποστείρωσης, 

στεγανότητα διαρροών). 

 

13.θ Για τις μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ, ο 

ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει έγγραφα 

που να αποδεικνύεται ότι πληροί τα πρότυπα 

του ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-97 κατά 

περίπτωση ανάλογα με την μέθοδο 

αποστείρωσης που χρησιμοποιείται και με 

την προϋπόθεση ότι εναρμονίζεται με την 

κείμενη νομοθεσία. (Παράρτημα I, 

παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ οικ.146163). 

 

Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής δεν αναφέρεται στον όρο 9.ι αυτό που αναφέρεται και στον 

όρο 13.θ ως προς την προσκόμιση του το πρότυπου 12347 : 

«…κατά περίπτωση ανάλογα με την μέθοδο αποστείρωσης που χρησιμοποιείται …» 

 

Προτείνουμε είτε την απαλοιφή του όρου 9.ι (αφού καλύπτεται στην ουσία από τον όρο 

13.θ) είτε την επαναδιατύπωσή του με την προσθήκη του ίδιου λεκτικού του όρου 13.θ : 

κατά περίπτωση ανάλογα με την μέθοδο αποστείρωσης που χρησιμοποιείται. 

 

Οι διαδικασίες  αποστείρωσης που ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ 

αρ. 12347 αφορούν διαδικασίες αποστείρωσης για αποστειρωτές ατμού και αυτόκαυστα 

και δεν εφαρμόζονται στην αποστείρωση με μικροκύματα που εφαρμόζει εταιρεία μας. 

Συνεπώς, δεν απαιτείται η προσκόμιση του προαναφερόμενου πρότυπου ΕΛΟΤ 12347 για 

την περίπτωση της εταιρείας μας. 

 

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση 

Ασβεστά Κατερίνα 

 

VAKTRO Scientific 

Μονάδα Αποστείρωσης ΕΑΑΜ 

ΒΙ.ΠΕ. Πατρών ΟΤ 35Β 



Tηλ./fax:2610-242216  

Κινητό: 6979445214 

URL: www.vaktro.gr 

e-mail: katerina.asvesta@vaktro.gr 

 

Δήλωση-Γνωστοποίηση προς τους παραλήπτες: Αυτό το μήνυμα καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτό ηλεκτρονικά αρχεία ή 

έγγραφα είναι εμπιστευτικά και απόρρητα. Προορίζονται μόνο για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία αναφέρονται. Αν 

δεν είστε ο αναφερόμενος παραλήπτης ή αν έχετε λάβει αυτό το μήνυμα εκ παραδρομής, παρακαλούμε ενημερώστε τον 

αποστολέα αμέσως, διαγράψτε το παρόν μήνυμα από το σύστημά σας και μην αντιγράφετε, μην ανακοινώνετε σε τρίτους και 

μην χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε σκοπό αυτό το μήνυμα ή/και το περιεχόμενό του. Το περιεχόμενο του μηνύματος 

αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του. Εκτός και αν γίνεται ρητή περί του αντιθέτου μνεία στο μήνυμα, οι 

απόψεις αυτές δεν εκφράζουν επίσημες θέσεις της VAKTRO Scientific. Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 

ασφαλείς και για τον λόγο αυτό η VAKTRO Scientific δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα του παρόντος 

μηνύματος και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιούς που είναι δυνατόν να εισαγάγει καθώς και για απώλεια 

δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή ή 

αλλοίωση. 

 
Statement-Notification to recipients: This message as well as the attached electronic files or documents are confidential.They are intended 

only for the natural or legal persons to which they refer. If you are not the reported recipient or if you have received this message by mistake, 

please notify the sender immediately, delete this message from your system and do not copy, communicate to third parties, and do not use 

for any purpose this message and / or its content. The content of this message contains personal views of the author. Unless explicitly stated 

otherwise in the message, these views do not express official positions of VAKTRO Scientific. Internet communications are not secure and 

therefore VAKTRO Scientific does not accept legal responsibility for the contents of this message and for any damage caused by viruses it may 

import and for loss of data or other harm to the recipient or third parties , due either to use or to delayed transmission, interception or 

alteration. 

 

 

 

 


