
 

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
(«ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» & Ν.Ν.Θ.Ν.∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ») 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Καλαβρύτων 37 
263 35 ΠΑΤΡΑ 
 
          Αθήνα, 20/04/2018 
 
 
Κύριοι, 
 
 

Αφορά: ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΝΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 

 
Στη συνέχεια της ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για προµήθεια 
επωαστικού κλιβάνου µε παροχή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) – και όχι οξυγόνου, όπως 
προφανώς εκ παραδροµής αναγράφηκε – έχουµε να σχολιάσουµε ως εξής, προς βελτίωση των 
υφιστάµενων τεχνικών προδιαγραφών: 
 
Τεχν. προδ. 3: να απαλειφθεί η λέξη “fiber glass”, καθόσον υπάρχουν και άλλα, εξίσου αξιόπιστα 
µονωτικά µέσα. 
 
Τεχν. προδ. 4: να προστεθεί στο τέλος της πρότασης «και της οθόνης touch screen». 
 
Τεχν. προδ. 7: η τιµή της σχετικής υγρασίας εντός του θαλάµου, δεν πρέπει να είναι από υγρασία 
περιβάλλοντος έως κάποια τιµή >90%, αλλά πάνω από µία µεγάλη τιµή, π.χ. >90% ή 93%. Σχετική 
υγρασία π.χ.60% ή 70% είναι πλήρως ακατάλληλη για επώαση κυττάρων, κλπ. 
 
Τεχν. προδ. 9: οµοιοµορφία θερµοκρασίας να γίνει < ±0,3οC (αντί τουλάχιστον ±0,2οC). 
 
Τεχν. προδ. 12: να αλλαχθεί η τιµή της χωρητικότητας (180 λίτρα) και να γραφεί 160-190 λίτρα. 
 
Τεχν.προδ. 19: οι διαστάσεις (ιδίως οι εξωτερικές) να µην είναι δεσµευτικές και αίτιο αποκλεισµού. 
 
Στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να προστεθούν τα εξής σηµαντικότατα στοιχεία, που 
λείπουν: 
 

1) Να διαθέτει πλήρως αυτόµατο και διακριβωµένο πρωτόκολλο εύκολης και γρήγορης 
απολύµανσης του θαλάµου σε υψηλή θερµοκρασία (περίπου 180οC), για µικρότερο ή ίσο 
των 12 ωρών για αξιόπιστη απολύµανση και σωστή ανάπτυξη των καλλιεργειών, χωρίς να 
χρειαστεί να αποµακρυνθεί κάποιο εξάρτηµα του κλιβάνου (π.χ. ο ανιχνευτής). 
 

2) Να υπάρχει οµοιογένεια στις συνθήκες ταχείας καλλιέργειας και ανάπτυξης των κυττάρων 
(να εξηγηθεί πώς θα επιτυγχάνεται αυτό). 
 

3) Να διαθέτει προγραµµατιζόµενο κωδικό ασφαλείας πρόσβασης στον προγραµµατισµό του 
θαλάµου. 
 



 

 

 
 

4) Με σύστηµα βαθµονόµησης και πιστοποίησης της καλής λειτουργίας των µετρητικών 
συστηµάτων του κλιβάνου. 
 

5) Με µικρούς χρόνους αποκατάστασης συνθηκών, µετά από άνοιγµα της πόρτας: 
 
<10 λεπτά για σχετική υγρασία 
<6 λεπτά για θερµοκρασία και συγκέντρωση CO2 

 
6) Με ανεξάρτητη, ηλεκτρονικά ελεγχόµενη προστασία από υπερθέρµανση. 

 
 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. 
 
 
 
                          Με εκτίµηση, 

 
                          Α. Ζιλλιερόν  


