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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 

ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: 

Λεκαδίτη Χρ. ΠΡΟΣ: ΕΣΗ∆ΗΣ (∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ) Τηλ: 213 

2079528-9157 diavoulefsi@eprocurement.gov.gr Email: 

prommet@yahoo.gr ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών 

προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια 

∆ύο (2) Κλιβάνων αποστείρωσης (CPV: 33152000-0)» ΣΧΕΤ.: Α. Η 

υπ΄ αρ. 11753/24-7-20 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης 

Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια ∆ύο (2) 

Κλιβάνων αποστείρωσης Β. Το υπ.αρ.πρωτ.16063/29-9-20 πρακτικό 

τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής Το Ειδικό 

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 Έξι(6) Τραπεζών γενικής χειρουργικής (CPV: 33152000-

0) συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού 220.000€ 

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), 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 - στη διαύγεια και - 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 

Αναζήτηση 

∆ιαβουλεύσ

εων  

 



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 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΟΥΡΛΑΣ  

 
Κατεβάστε το αρχείο   

 
Σχόλια  

Όνοµα 
ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

& ΥΓΕΙΑ 

Α.Ε 

Email 
iatriki@iatrikimerimna.com 

Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ "∆ΥΟ (2) 

ΚΛΙΒΑΝΟΙ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ"  

Ηµ/νία 
07/04/2021 

Αξιότιµοι κύριοι , Λάβαµε γνώση των αναρτηµένων τεχνικών 

προδιαγραφών του νοσοκοµείου σας για την προµήθεια δύο (2) 

κλιβάνων αποστείρωσης και υποβάλλουµε κατωτέρω τις 

παρατηρήσεις µας. Από τον έλεγχο που έχουµε πραγµατοποιήσει 

στον χώρο όπου θα εγκατασταθούν οι νέοι κλίβανοι, 

συµπεραίνουµε µε βεβαιότητα ότι ο τελικός διαθέσιµος χώρος για 

την εγκατάσταση των δύο νέων κλιβάνων, θα διαθέτει ένα συνολικό 

πλάτος 2600mm το µέγιστο καθώς στα αριστερά του χώρου 

εγκατάστασης των κλιβάνων θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας 

ειδικός χώρος, ξεχωριστός και κυρίως θερµικά µονωµένος, όπου θα 

τοποθετηθούν τα συστήµατα επεξεργασίας νερού. Μάλιστα, ακόµα 

και µε τους προαναφερόµενους υπολογισµούς µας, είναι πολύ 

πιθανό ο εν λόγω ξεχωριστός χώρος υποδοχής των συστηµάτων 

επεξεργασίας νερού, να µην είναι αρκετός για να υποδεχτεί όλα τα 

τµήµατα των συστηµάτων επεξεργασίας νερού. Σίγουρα όµως, εκεί 

πρέπει να τοποθετηθούν τα ευαίσθητα τµήµατα των συστηµάτων 

επεξεργασίας νερού (π.χ. σύστηµα αντίστροφης όσµωσης, αντλίες, 

ηλεκτρικός πίνακας, δοχείο άλµης και αποσκληρυντής) τα οποία 

επηρεάζονται από τις υψηλές θερµοκρασίες και την υγρασία που 

επικρατούν γύρω από τους κλιβάνους. Ως εκ τούτου, µε συνολικό 

διαθέσιµο πλάτος για την εγκατάσταση των κλιβάνων, στα 

2600mm, έκαστος κλίβανος δεν µπορεί να έχει πλάτος µεγαλύτερο 



από 1000mm προκειµένου να αποµείνει ένας χώρος τουλάχιστον 

600mm για πρόσβαση για συντήρηση. Σηµειωτέον ότι στον 

προαναφερόµενο χώρο υποδοχής συστηµάτων επεξεργασίας νερού, 

θα πρέπει να τοποθετηθεί οπωσδήποτε και ο κάδος άλµης του 

αποσκληρυντή, προκειµένου να είναι άµεσα προσβάσιµος στους 

χειριστές για την φόρτωση αυτού µε αλάτι. Από την επίσκεψή µας 

στο νοσοκοµείο σας διαπιστώσαµε µια µεγάλη δυσαρέσκεια εκ 

µέρους των χειριστών καθώς τα υπάρχοντα συστήµατα 

επεξεργασίας νερού βρίσκονται τοποθετηµένα στο βάθος, πίσω από 

τους κλιβάνους και η πρόσβαση σε αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολη 

αλλά και επικίνδυνη για την δηµιουργία σοβαρών εγκαυµάτων από 

τυχόν επαφή µε τµήµατα των κλιβάνων. Με εκτίµηση, Τµήµα 

Πωλήσεων Ιατρική Μέριµνα & Υγεία Α.Ε  

 

Όνοµα 
HOSPITECNICA 

ΕΠΕ 

Email 
info@hospitecnica.gr 

Άρθρο ∆ύο (2) 

Κλίβανοι 

αποστείρωσης 

Ηµ/νία 
16/04/2021 

Αξιότιµοι κύριοι, Η εταιρεία HOSPITECNICA, αποκλειστικός 

διανοµέας του οίκου GETINGE Σουηδίας (τοµέας αποστείρωσης), 

µε εγκαταστάσεις Κεντρικών Αποστειρώσεων σε περισσότερα από 

80 ελληνικά Νοσοκοµεία και Κλινικές, υποβάλλει τις παρατηρήσεις 

και σχόλια µε γνώµονα τις επιθυµητές επιδόσεις και τις 

λειτουργικές απαιτήσεις για έναν υγρό κλίβανο χειρουργείου. 

Παράγραφος 2: Προτείνουµε η χωρητικότητα του θαλάµου να είναι 

580 λίτρα κατ’ ελάχιστον και το ύψος του Κλιβάνου να µην 

υπερβαίνει τα 2000 χιλ. για ευκολία εγκατάστασης. Παράγραφος 4: 

Προτείνουµε η διατύπωση να γίνει ως εξής: «O θάλαµος να 

περιβάλλεται από χιτώνιο (jacket) κατασκευασµένο από ανοξείδωτο 

χάλυβα αντίστοιχης ποιότητας. Το χιτώνιο (jacket) να αποτελείται 

από επαρκή αριθµό περιφερειακών διαύλων σχήµατος U, και όχι 

απλά από µια µονοκόµµατη επιφάνεια, οι οποίοι να είναι 

συγκολληµένοι γύρω από τον θάλαµο και να προσδίδουν τόσο σ’ 

αυτόν όσο και στον θάλαµο αντοχή, µακροζωία και ακαµψία 

κατασκευής. Θάλαµος και χιτώνιο θα πρέπει να είναι 

πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή σχετική οδηγία 

2014/68/ΕΕC και δεν απαιτείται η αναφορά σε πάχη χιλιοστών (πχ. 

4, 5 ή 6 χιλ.) Ο θάλαµος και το χιτώνιο του κλιβάνου θα 

στηρίζονται σε ανοξείδωτο σκελετό για την αποτροπή δηµιουργίας 

σκουριάς ή διάβρωσης.» Παράγραφος 8: Προτείνουµε ο 

εισερχόµενος ατµοσφαιρικός αέρας στον κλίβανο κατά τη διάρκεια 

της αποκατάστασης της ατµοσφαιρικής πίεσης του θαλάµου να 

διέρχεται από φίλτρο µε ικανότητα συγκράτησης της τάξεως του 

99,99% για σωµατίδια µεγέθους 0,3µm ή µικρότερο, σύµφωνα µε 

Πρότυπο ΕΝ 285:2015 (§ 5.3.2). Παράγραφος 9: Προτείνουµε το 

σύστηµα κενού να διαθέτει ηλεκτροκίνητη αντλία κενού δύο 

σταδίων. Παράγραφος 11: Η θερµοκρασία πριν την αποχέτευση να 

µην είναι ποτέ πάνω από 70oC, µε δυνατότητα ρύθµισης. 

Παράγραφος 13: Προτείνουµε ο Κλίβανος να διαθέτει εύχρηστη 



οθόνη αφής 10’’ µε µενού στην Ελληνική γλώσσα. Παράγραφος 25: 

Προτείνουµε ο αποσκληρυντής να είναι δίδυµος ογκοµετρικού 

τύπου. Παράγραφος 29: Προτείνουµε πλήρη αλλαγή στην 

διατύπωση ως εξής: «Οι προδιαγραφές του Η/Υ να είναι όπως 

προτείνεται από τον κατασκευαστικό οίκο για συµβατότητα µε το 

λογισµικό του.», χωρίς τις λοιπές λεπτοµέρειες. Παράγραφος 32: Οι 

κατασκευαστικοί οίκοι των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

απαιτείται να έχουν και συνήθως έχουν µόνο ISO 13485, το οποίο 

υπερκαλύπτει το ISO 9001. Με εκτίµηση, Κούλη Σταυρούλα  

 

Όνοµα AIMED 

ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. 

ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

Email 
info@aimed.gr 

Άρθρο ∆ηµόσια 

διαβούλευση των τεχνικών 

προδιαγραφών "∆ύο (2) 

Κλιβάνων αποστείρωσης" 

Ηµ/νία 
16/04/2021 

Αξιότιµοι κκ! Κατόπιν ανάγνωσης των τεχνικών προδιαγραφών 

σχετικά µε την προµήθεια ∆ύο Κλίβανων Αποστείρωσης και 

σύµφωνα µε το Νόµο Ν.4412/2016 περί προµηθειών, προτείνουµε 

τις παρακάτω βελτιώσεις. Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι 

περιοριστικές και αποτρέπουν αδικαιολόγητα την ευρύτερη 

συµµετοχή εταιρειών : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 5. H πόρτα να είναι 

κατακόρυφα ολισθαίνουσα από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSΙ 316L. Να 

διαθέτει συστήµατα ασφαλείας (να περιγραφούν) για το χρήστη και 

την ασφαλή λειτουργία του µηχανήµατος. Nα λειτουργεί αυτόµατα 

αθόρυβα, να είναι µονωµένη και να εξασφαλίζεται το χειροκίνητο 

άνοιγµα είτε σε περίπτωση σφάλµατος είτε σε διακοπή ρεύµατος 

(να περιγραφεί αναλυτικά). Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι 

στους κλιβάνους ατµού του κατασκευαστικού οίκου ΜΜΜ 

Γερµανίας, η κίνηση των πορτών γίνεται ηλεκτρικά και υπάρχει η 

δυνατότητα χειροκίνητου ανοίγµατος της πόρτας και χωρίς 

ηλεκτρική ενέργεια, µε την χαλάρωση του συµπλέκτη στον 

ηλεκτρικό κινητήρα της πόρτας. Επίσης, σε περίπτωση σφάλµατος 

κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος, και όταν πρέπει να 

απεγκλωβιστούν τα υλικά από τον θάλαµο, η πίεση εντός του 

θαλάµου εξισορροπείται αυτόµατα µε την ατµοσφαιρική πίεση και 

οι πόρτες µπορούν να ανοίξουν κανονικά. Τέλος, θα θέλαµε να σας 

πληροφορήσουµε ότι δεν είναι δυνατό το χειροκίνητο άνοιγµα της 

πόρτας σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, εφόσον εντός του 

θαλάµου αποστείρωσης υπάρχει θετική ή αρνητική πίεση και πάντα 

στην περίπτωση αυτή θα είναι απαραίτητη η συµβολή 

εξειδικευµένου τεχνικού για την τεχνητή εξισορρόπηση της 

εσωτερικής πίεσης του θαλάµου µε την εξωτερική ατµοσφαιρική 

πίεση, πριν το άνοιγµα των πορτών. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 11. Να 

διαθέτει σύστηµα ψύξης της αποχέτευσης του κλιβάνου, µε χρήση 

ανοξείδωτης δεξαµενής στην οποία καταλήγουν οι απορροές του 

κλιβάνου. Η θερµοκρασία πριν την αποχέτευση του νοσοκοµείου, 

να είναι κάτω από 60οC και να είναι δυνατή η ρύθµισή της. 

Παρακαλούµε να µην διατυπωθούν ειδικές περιγραφές στο σύστηµα 

ψύξης της αποχέτευσης, διότι κάθε εργοστάσιο χρησιµοποιεί ειδικές 



τεχνικές για το σκοπό αυτό. Οι κλίβανοι ατµού της ΜΜΜ 

Γερµανίας, φέρουν βαλβίδα κρύου νερού που ψύχει τις απορροές 

του κλιβάνου χωρίς δεξαµενή στάσιµου νερού. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

38. Οι συµµετέχοντες να βεβαιώνουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης 

µε παρουσία τεχνικού) εντός 8ωρου από την αναγγελία βλάβης, το 

οποίο να τεκµηριώνεται µε την ύπαρξη ικανού αριθµού 

[τουλάχιστον τεσσάρων (4)] εκπαιδευµένων τεχνικών στο 

προσφερόµενο είδος. Η απαίτηση για τέσσερις εκπαιδευµένους 

τεχνικούς κρίνεται υπερβολική για µηχανήµατα που θα βρίσκονται 

εγκατεστηµένα στην Αθήνα και όχι σε κάποιον αποµακρυσµένο 

προορισµό και δηµιουργεί αδικαιολόγητους φραγµούς στην 

ελεύθερη ανάπτυξη του ανταγωνισµού και δεν εξασφαλίζει τον 

άµεσο χρόνο ανταπόκρισης, αλλά και την ποιότητα της τεχνικής 

εξυπηρέτησης. Η διατύπωση της προδιαγραφής θα πρέπει να 

διασφαλίζει την απαίτηση του Νοσοκοµείου ως προς την παροχή 

τεχνικής υποστήριξης και κάλυψής του εντός 8ωρου από την 

αναγγελία βλάβης, χωρίς να προσδιορίζει την δυναµικότητα µιας 

εταιρίας για τον αριθµό του προσωπικού της. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω και το εθνικό αλλά και το ενωσιακό δίκαιο, τα κριτήρια 

επιλογής που τίθενται από την αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση στους ενδιαφεροµένους, χωρίς να 

ευνοούνται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ούτε να συνεπάγονται 

αδικαιολόγητους φραγµούς στην ελεύθερη ανάπτυξη του 

ανταγωνισµού. Πρέπει, δε, οι τεχνικές προδιαγραφές να 

καταρτίζονται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο τεχνητός 

περιορισµός του ανταγωνισµού µέσω ειδικών απαιτήσεων όπως 

προσδιορισµός αριθµού τεχνικών, προσδιορισµός συγκεκριµένων 

τεχνικών προδιαγραφών κλπ αντικατοπτρίζοντας βασικά 

χαρακτηριστικά αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 

συνήθως από έναν οικονοµικό φορέα. Σε συνέχεια των 

αιτιολογηµένων αντιρρήσεων µας θα θέλαµε να τονίσουµε το 

περιεχόµενο των τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να συνίσταται στα 

αναγκαία και κατάλληλα εκείνα χαρακτηριστικά για την καλή 

εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να βαίνει πέραν αυτού που είναι 

αναγκαίο προς το σκοπό αυτό την επίτευξη του συµβατικού 

σκοπού. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη 

πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των συµβάσεων στον 

ανταγωνισµό. Με εκτίµηση, Παναγιώτης Παπαπέτρος Μηχανικός 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας AIMED Co Medical Equipment 

info@aimed.gr Ασηµακοπούλου 31 Αγία Παρασκευή 15342, 

Αθήνα Τ +302106009573 F +302106009223  
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Αξιότιµοι κύριοι, κυρίες Η εταιρία µας "ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ-

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΟΕ" συµµετέχει στην εν λόγω διαβούλευση, 



υποβάλλοντας τα κάτωθι σχόλια. ΟΡΟΣ 2 Είναι προφανώς χρήσιµο 

ο θάλαµος του κλιβάνου να διαθέτει τον µεγαλύτερο δυνατό όγκο 

για αυτήν την κατηγορία κλιβάνων των 8 STU. Με τα χρήµατα που 

έχει σκοπό να διαθέσει το νοσοκοµείο σας, θεωρούµε ότι µπορεί 

κάλλιστα να ζητήσει έναν κλίβανο µε ελάχιστο όγκο θαλάµου τα 

570 λίτρα. ΟΡΟΣ 4 Από την στιγµή που το χιτώνιο (jacket) κάθε 

κλιβάνου κατασκευάζεται σύµφωνα µε το ευρωπαϊκά πρότυπο 

δοχείων πίεσης (pressure vessels directive) µε το οποίο ΟΛΟΙ οι 

κατασκευαστές κλιβάνων συµµορφώνονται άλλως δεν µπορούν να 

λάβουν σήµανση CE, δεν είναι ανάγκη να οριοθετείται το πάχος 

υλικού στα 5mm. ΟΡΟΣ 6 ∆εν χρειάζεται να είναι µονωµένες οι 

«ψυχρές» σωλήνες και γενικότερα οι σωλήνες που διαθέτουν 

χαµηλή θερµοκρασία. Προτείνουµε η µόνωση να αφορά µόνο τις 

σωλήνες ατµού, εκεί δηλαδή που είναι πραγµατικά απαραίτητο. 

ΟΡΟΣ 8, παρ. c Εκ παραδροµής αναφέρετε «αντλία νερού» αντί του 

ορθού που είναι «αντλία κενού». Επίσης καλόν θα ήταν να µην 

εξειδικεύεται η χρήση και µόνον αντλίας κενού αλλά γενικότερα να 

ζητείται «σύστηµα δηµιουργίας κενού». ΟΡΟΣ 9 Όπως 

προαναφέραµε και στον όρο 8 καλόν είναι να µην εξειδικεύεται η 

χρήση αποκλειστικά και µόνο αντλίας κενού αλλά θα πρέπει να 

διατίθεται «σύστηµα δηµιουργίας κενού». ΟΡΟΣ 10 Οµοίως µε τα 

προηγούµενα σχόλια µας επί των όρων 8 και 9, δεν θα πρέπει να 

θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη αντλίας κενού αλλά η 

ύπαρξη «συστήµατος δηµιουργίας κενού». Ως εκ τούτου, στον 

παρόντα όρο θα πρέπει να ζητείται µόνον «σύστηµα 

ανακυκλοφορίας νερού» (χωρίς τις υπόλοιπες τεχνικές 

λεπτοµέρειες) καθώς αυτό είναι το ζητούµενο άλλωστε: η 

εξοικονόµηση νερού. ΟΡΟΣ 11 ∆εν είναι απαραίτητο να υπάρχει 

ανοξείδωτη δεξαµενή. Το ζητούµενο είναι να υπάρχει «σύστηµα 

ψύξης της αποχέτευσης» προκειµένου να µην δηµιουργούνται 

προβλήµατα στην αποχέτευση του νοσοκοµείου. ΟΡΟΣ 15 Οι µισές 

βλάβες στους κλιβάνους προέρχονται από την διακοπή σε αυτούς 

των παροχών (νερό, ρεύµα, αέρας, κλπ). Είναι εξαιρετικά χρήσιµο 

λοιπόν ο κλίβανος να διαθέτει εργοστασιακό (του µητρικού οίκου) 

σύστηµα / διάταξη ελέγχου, µε δικούς του ξεχωριστούς αισθητήρες 

πίεσης, για τον έλεγχο των παροχών νερού, αέρα και ατµού. Στην 

περίπτωση απώλειας κάποιας παροχής, ο χειριστής να ενηµερώνεται 

άµεσα µέσω σχετικής ένδειξης στο σύστηµα ελέγχου του κλιβάνου. 

ΟΡΟΣ 17 Προκειµένου να υπάρχει εξοικονόµηση ενέργειας αλλά 

και για να λειτουργεί σωστά η ατµογεννήτρια (π.χ. να µην 

«παγώνει» απότοµα από την είσοδο ψυχρού νερού) το νερό πριν 

εισέλθει σε αυτήν θα πρέπει να προθερµαίνεται. Επίσης το νερό θα 

πρέπει να είναι απαλλαγµένο από τυχόν αέρια τα οποία δεν 

επιτρέπεται να υπάρχουν στον αποστειρωτικό ατµό. Ως εκ τούτου, η 

τροφοδοσία νερού της ατµογεννήτριας θα πρέπει να γίνεται µέσω 

ενσωµατωµένης ειδικής δεξαµενής προθέρµανσης η οποία θα 

βοηθά και την απαέρωση (degassing) του νερού. Επιπλέον, στην 

πρόσοψη του κλιβάνου θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε 

υαλοδείκτης για την ένδειξη της στάθµης του νερού στην 



ατµογεννήτρια ώστε ο χειριστής να την βλέπει άµεσα. ΟΡΟΣ 19 

Είναι εξαιρετικά χρήσιµο ο κλίβανος να διαθέτει στην πρόσοψή του 

ΚΑΙ ξεχωριστές ενδεικτικές λυχνίες (LED’s) οι οποίες 

ενηµερώνουν ΑΜΕΣΑ τον χειριστή για διάφορες καταστάσεις του 

κλιβάνου π.χ. σφάλµα, έλλειψη νερού, κλπ. ΟΡΟΣ 25 Είναι σίγουρα 

προτιµότερο ο αποσκληρυντής να είναι δίδυµος, ογκοµετρικού 

τύπου ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του και στην περίπτωση 

βλάβης. Μπορεί να απαιτείται περισσότερος χώρος για την 

εγκατάστασή του, τα οφέλη από την χρήση του όµως είναι µακράν 

περισσότερα. Επίσης, ο απιονιστής θα πρέπει να παράγει 

τουλάχιστον 80 λίτρα ανά ώρα αφού προορίζεται για 2 κλιβάνους. 

ΟΡΟΣ 27, παρ.1 Ο υπάρχον κλίβανος δεν χρειάζεται αλλά και δεν 

είναι εύκολο να µετακινηθεί. Άλλωστε γιατί να δηµιουργούνται 

επιπλέον έξοδα; ΟΡΟΣ 27, παρ.5 Θα πρέπει να υπάρχει και θύρα 

για πρόσβαση στον χώρο των συστηµάτων επεξεργασίας νερού. 

ΟΡΟΣ 29 Οι τεχνικές λεπτοµέρειες του Η/Υ δεν θα πρέπει να 

εξειδικεύονται (µνήµη RAM, τύπος CPU, κλπ) καθώς ο Η/Υ θα 

είναι αυτός που προτείνει ο κατασκευαστής και θα είναι συµβατός 

µε το λογισµικό του. Επίσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί το 

νοσοκοµείο σας, καλόν θα ήταν να ζητούνται τουλάχιστον 2 

βεβαιώσεις καλής λειτουργίας τέτοιων συστηµάτων. Επιπλέον, 

θεωρούµε ότι τα εν λόγω συστήµατα θα πρέπει να αναφέρονται ότι 

αποτελούν µέρος της σύµβασης στα προηγούµενα νοσοκοµεία όπου 

έχουν εγκατασταθεί. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προσκοµιστούν 

αντίγραφα αυτών των συµβάσεων οι οποίες περιέχουν ως 

αντικείµενο προµήθειας, εκτός από κλίβανους ατµού και τέτοια 

πληροφορικά συστήµατα (3 σχετικές συµβάσεις). ΟΡΟΣ 32 Ο 

κατασκευαστής και ο προµηθευτής θα πρέπει πλέον να διαθέτουν 

οπωσδήποτε και πιστοποιητικό ISO 14001 αποδεικνύοντας ότι 

σέβονται τους κανόνες για το περιβάλλον. ΟΡΟΣ 38 Η ζήτηση 4 

τεχνικών αποτελεί φωτογραφική διάταξη. Επιπλέον, η ύπαρξη 

µεγάλου αριθµού τεχνικών δεν εγγυάται από µόνη της τίποτε, ούτε 

για την ταχύτητα εξυπηρέτησης αλλά ούτε για την ποιότητα. Οι δύο 

τεχνικοί κατ’ ελάχιστον είναι µία λογική απαίτηση. Με εκτίµηση 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 14-04-2021  
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Κύριοι, Αναφερόµενοι στη ∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών 

για την Προµήθεια ∆υο (2) Κλιβάνων Αποστείρωσης, σας 

υποβάλλουµε τις παρατηρήσεις µας προκειµένου να ληφθούν 

υπόψη από τις αρµόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών 

προδιαγραφών και την ενσωµάτωσή τους σε διακήρυξη για την 

προµήθεια του είδους. Αναλυτικότερα: Παράγραφος 4: Προτείνεται 

η προσθήκη της προδιαγραφής: «Η παροχή ατµού στο θάλαµο να 

δίδεται µε ξεχωριστή γραµµή (και όχι µέσω του προθαλάµου) για 

καλύτερη ποιότητα ατµού στο θάλαµο.» Παράγραφος 8: 



Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής: «c. Ξήρανση και 

αποκατάσταση. Η ξήρανση να επιτυγχάνεται µέσω αντλίας κενού 

και η αποκατάσταση της ατµοσφαιρικής πίεσης µέσω ειδικού 

αντιµικροβιακού φίλτρου µε ικανότητα συγκράτησης του 

εισερχόµενου ατµοσφαιρικού αέρα 99,999% για σωµατίδια 

µεγέθους µέχρι 0,03µm.» Παράγραφος 14: Σύµφωνα µε το ΕΝ 285, 

δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη πιστοποιηµένου και 

προεγκατεστηµένου προγράµµατος FLASH από τον κατασκευαστή, 

οπότε προτείνεται η παράγραφος να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο 

προσφερόµενος κλίβανος να διαθέτει προεγκατεστηµένα 

τουλάχιστον δέκα (10) προγράµµατα, τα οποία ενεργοποιούνται 

άµεσα από την κονσόλα ελέγχου και περιλαµβάνουν κατ’ 

ελάχιστον: - Πέντε (5) τυπικά προγράµµατα αποστείρωσης σε 

θερµοκρασίες από 121οC έως 134οC. - Τρία (3) προγράµµατα 

ελέγχου (BOWIE / DICK, τεστ στεγανότητας θαλάµου – Leak test, 

Helix Test) Να διαθέτει επιπλέον ελεύθερες θέσεις για την 

προσαρµογή τους ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος που 

προορίζεται.» Ανακεφαλαιώνοντας και µε σκοπό τη δυνατότητα 

ευρύτητας συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, παρακαλούµε όπως 

ληφθούν υπόψη όσο τεκµηριωµένα αναφέρονται ανωτέρω. Για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση παραµένουµε στη διάθεσή σας. Με 

εκτίµηση, Για τη MEDIC PLAN Άγουρος Παναγιώτης (Μηχανικός 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Τµήµα Πωλήσεων)  

 
 

 

 
 

 


