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ΘΕΜΑ : 1η δημόσια διαβούλευση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1840/19-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για 
την προμήθεια ενός «Ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη)» 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Κατόπιν της πρόσκλησής σας για συμμετοχή στην 1η δημόσια διαβούλευση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1840/19-1-
2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη)» και 
του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1867/19-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Σταθμού 
επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέτας)», παρατηρούμε προς μεγάλη μας έκπληξη  ότι οι τεχνικές προδιαγραφές 
και για τα δύο μηχανήματα, αναφέρονται ειδικά σε μοντέλα ενός κατασκευαστή - προμηθευτή και 
αποκλείουν την συμμετοχή της εταιρείας μας αλλά και των άλλων προμηθευτών. 

Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις μας για αλλαγές σε συγκεκριμένες προδιαγραφές για τον Ψυκτικό 
μικροτόμο (κρυοστάτη), με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στον υπό προκήρυξη 
διαγωνισμό με ένα ποιοτικό Ψυκτικό μικροτόμο, την ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών, την ανάπτυξη 
πλήρους και υγιούς ανταγωνισμού και την διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια 
μηχανήματος. 

     

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 2. “ Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του πάχους τομών από 0,5-100μm ”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 
πέραν του ενός. Στον κρυοστάτη πρακτικά είναι αδύνατη η κοπή τομών πάχους 0,5μm.  Η κοπή τομών 
πραγματοποιείται σε πάχος μεγαλύτερο των 4μm. 
Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 2  Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του πάχους τομών από 1-100μm 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 3.  “ Να διαθέτει φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό και έγχρωμη οθόνη αφής για τον 
χειρισμό του”.  

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 
πέραν του ενός.  

Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

CERTIFIED EN ISO 9001:2015 



Α/Α 3  Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με ρυθμίσεις και ενδείξεις, για τις θερμοκρασίες του 
κρυοθαλάμου, της κεφαλής δειγμάτων, της τρέχουσας ώρας και της ώρας απόψυξης 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 4. “ Να  διαθέτει  ευρύχωρο  ψυκτικό  θάλαμο,  κατασκευασμένο  από  ανοξείδωτο  
χάλυβα,  με ρυθμιζόμενο LED φωτισμό ”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 
πέραν του ενός. Ο ρυθμιζόμενος φωτισμός δεν προσδίδει κάποιο πλεονέκτημα στη λειτουργία του 
μηχανήματος. 
Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 4  Να  διαθέτει  ευρύχωρο  ψυκτικό  θάλαμο,  κατασκευασμένο  από  ανοξείδωτο  
χάλυβα,  με LED φωτισμό 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 5. “ Να  διαθέτει  υψηλής  σταθερότητας  υποδοχέα  μαχαιριδίων  με  ενσωματωμένο  
ενεργό  σύστημα ψύξης, ο οποίος να μετακινείται οριζόντια προς την κεφαλή του 
δείγματος κατά την κοπή ”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 
πέραν του ενός.  Ο φορέας λεπίδων βρίσκεται στον κρυοθάλαμο και αποκτά την θερμοκρασία αυτού. 
Επιπλέον η οριζόντια μετακίνηση δύναται να πραγματοποιείται από την κεφαλή του δείγματος. 
Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 5  Να διαθέτει υψηλής  σταθερότητας  υποδοχέα  μαχαιριδίων, κατάλληλο για λεπίδες 
χαμηλού προφίλ, με μοχλούς για την ρύθμιση της γωνίας και της θέσης, καθώς και 
οδηγό για την ασφαλή εξαγωγή της λεπίδας. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 7. “ Η  κεφαλή  του  δείγματος  να  μετακινείται  μόνο  κατακόρυφα  κατά  την  κοπή,  
ελαχιστοποιώντας έτσι τυχόν δονήσεις, για καλύτερης ποιότητας τομές ”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 
πέραν του ενός. Στα περισσότερα μοντέλα η κεφαλή του δείγματος κινείται οριζόντια και κατακόρυφα, 
χωρίς δονήσεις, με υψηλής ποιότητας τομές 

Α/Α 7 Ο μικροτόμος να είναι υψηλής σταθερότητας και να παράγει υψηλής ποιότητας 
λεπτές τομές 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 9. “Να διαθέτει ψυχόμενη τράπεζα δειγμάτων με τουλάχιστον 18 θέσεις  ψύξης και 
τουλάχιστον μία (1)  θέση  υπερταχείας  ψύξης  δειγμάτων  με  τεχνολογία  Peltier  
σε  ελάχιστη  θερμοκρασία τουλάχιστον -55ºC ”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 
πέραν του ενός. Οι 18 θέσεις  ψύξης και μία (1)  θέση  υπερταχείας  ψύξης  δειγμάτων  με  τεχνολογία  
Peltier είναι υπεραρκετές και ουδέποτε θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους.  
Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 9  Να διαθέτει ψυχόμενη τράπεζα δειγμάτων με τουλάχιστον 15 θέσεις  ψύξης και 
τουλάχιστον μία (1)  θέση  υπερταχείας  ψύξης  δειγμάτων  με  τεχνολογία  Peltier  
σε  ελάχιστη  θερμοκρασία τουλάχιστον -52ºC 

 



 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 12. “Να  γίνεται  αυτόματη  προγραμματιζόμενη  ή  και  άμεση  απολύμανση  με  τη    χρήση  
μη  τοξικού χημικού  απολυμαντικού,  για  την  πλήρη  απολύμανση  του  θαλάμου  
και  την  ασφάλεια  του προσωπικού του εργαστηρίου.  Η διάρκεια της απολύμανσης 
να μην υπερβαίνει την 1 ώρα  ώστε ο κρυοστάτης να επαναχρησιμοποιείται εντός 
εργάσιμης ημέρας”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 
πέραν του ενός.  
Η απολύμανση με χρήση μόνο χημικού απολυμαντικού αποκλείει μηχανήματα με διαφορετικό τρόπο 
απολύμανσης. 
Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 12  Να  γίνεται  αυτόματη  προγραμματιζόμενη  ή  και  άμεση πιστοποιημένη 
απολύμανση  με  τη    χρήση  ακτινοβολίας UV ή μη  τοξικού χημικού  απολυμαντικού,  
για  την  πλήρη  απολύμανση  του θαλάμου  και  την  ασφάλεια  του προσωπικού 
του εργαστηρίου. Ο κρυοστάτης να επαναχρησιμοποιείται εντός της εργάσιμης 
ημέρας 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 13. “ Το χημικό απολυμαντικό να είναι από αυτά που συστήνει ο WHO για την COVID-19”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 
πέραν του ενός.  
Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 5  Να διαθέτει πιστοποιημένο, υψηλής αποτελεσματικότητας σύστημα απολύμανσης.   

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 15. “Να μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (standby  mode) μετά 
από κάποιο χρονικό  διάστημα  μη  χρήσης  του,  για  μεγαλύτερη  οικονομία  στην  
κατανάλωση  ηλεκτρικής ενέργειας”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 
πέραν του ενός.  
Κατά την λειτουργία του κρυοστάτη, η μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος συμβαίνει από την λειτουργία 
του ψυκτικού μηχανισμού. Στην λειτουργία standby, μειώνεται μόνο ο φωτισμός της οθόνης και ουσιαστικά 
δεν προσφέρει στην οικονομία  κατανάλωση  ηλεκτρικής ενέργειας.  
Προτείνουμε, η προδιαγραφή να αφαιρεθεί. 

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

για την  

  
 
 
 
Δημήτρης Κούμπος                        Ελευθέριος Ντούνης 
Προϊστάμενος Πωλήσεων                  Τμήμα πωλήσεων 


