
 
 

ΠΡΟΣ  
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 
Υπ’ όψιν: Γρ. Προμηθειών 
         

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021 

Αρ.Πρωτ.: 204/λν 

 

 

ΘΕΜΑ : 1η δημόσια διαβούλευση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1867/19-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για 

την προμήθεια ενός «Σταθμού επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέτας)». 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Κατόπιν της πρόσκλησής σας για συμμετοχή στην 1η δημόσια διαβούλευση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1867/19-1-

2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Σταθμού επεξεργασίας ιστών 

(ιστοκινέτας)» και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1840/19-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια ενός «Ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη)», 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 Σταθμό 

επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέτα), με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στον υπό 

προκήρυξη διαγωνισμό με ένα ποιοτικό Σύστημα επεξεργασίας ιστών, την ευρύτερη συμμετοχή 

προμηθευτών, την ανάπτυξη πλήρους και υγιούς ανταγωνισμού και την διατήρηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του προς προμήθεια συστήματος. 

     

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ (ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 7. “Να μην χρειάζεται να κάνει ο χρήστης μετάγγιση των διαλυτών από τα δοχεία του 

εμπορίου σε αυτά της ιστοκινέτας, αλλά να τοποθετούνται όπως είναι εντός της 

ιστοκινέτας, και αυτόματα να γίνεται η διανομή τους στα ειδικά κλειστά δοχεία”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 

πέραν του ενός.  

Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 7  Να διαθέτει αυτόματο σύστημα μετάγγισης των διαλυτών από τα δοχεία του 

εμπορίου στα ειδικά κλειστά δοχεία της ιστοκινέτας  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 11.  “Ο θάλαμος επεξεργασίας να είναι κυκλικός και πλήρως θερμαινόμενος για την 

ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας και τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας 

των ιστών”.  

CERTIFIED EN ISO 9001:2015 



Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 

πέραν του ενός. Σε όλα τα μοντέλα ο θάλαμος επεξεργασίας είναι τετράγωνης διατομής. 

Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 11  Ο θάλαμος επεξεργασίας να είναι πλήρως θερμαινόμενος για την ομοιόμορφη 

κατανομή της θερμοκρασίας και τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας των ιστών 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 14. “Το καπάκι του θαλάμου να είναι διάφανο, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα της 

οπτικής επαφής/παρατήρησης της όλης διαδικασίας”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 

πέραν του ενός. Το καπάκι του θαλάμου πρέπει να είναι θερμαινόμενο ώστε να αποφεύγεται η 

συμπύκνωση των ατμών των αντιδραστηρίων και μονωμένο για να μην υπάρχουν απώλειες θερμότητας 

όπως συμβαίνει όταν είναι διάφανο. 

Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 14  Το καπάκι του θαλάμου να είναι θερμαινόμενο, ώστε να αποφεύγεται η 

συμπύκνωση των ατμών των αντιδραστηρίων 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 15. “Να υπάρχει σύστημα περιστροφικής ανάδευσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη διείσδυση των υγρών εντός των 

παρασκευασμάτων”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 

πέραν του ενός. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ανάδευσης με την ίδια αποτελεσματικότητα. 

Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 15  Να υπάρχει σύστημα ανάδευσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη διείσδυση των υγρών εντός των παρασκευασμάτων 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 16. “Να μπορεί ο χρήστης να ρυθμίζει τη θερμοκρασία, το κενό, το χρόνο παραμονής, 

καθώς και το χρόνο αποστράγγισης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 

πέραν του ενός. Η ρύθμιση του χρόνου αποστράγγισης δεν προσφέρει κανένα απολύτως ποιοτικό 

πλεονέκτημα. 

Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 16 Να μπορεί ο χρήστης να ρυθμίζει τη θερμοκρασία, το κενό  και τον χρόνο 

παραμονής, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 18. “Να διαθέτει μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 3 ώρες για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας σε περίπτωση διακοπής της παροχής του ρεύματος ”. 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δεσμευτική και αποκλείει την συμμετοχή όλων των προμηθευτών 

πέραν του ενός.  

Με την συγκεκριμένη προδιαγραφή, σε περίπτωση μεγάλης διακοπής ρεύματος τα δείγματα θα μείνουν 

απροστάτευτα αφού θα διακοπεί η λειτουργία του μηχανήματος μετά την εξάντληση των μπαταριών. Τα 

δείγματα θα παραμείνουν σε ακατάλληλο υγρό και αν η διακοπή λειτουργίας συμβεί κατά την διαδικασία 



πλήρωσης ή εκκένωσης του θαλάμου επεξεργασίας, τα δείγματα θα μείνουν χωρίς υγρό και θα 

καταστραφούν.  

Το σύστημα επεξεργασίας ιστών θα πρέπει να συνοδεύεται από Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας 

(UPS), το οποίο θα προστατεύει τα δείγματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

Το προτεινόμενο από την εταιρεία μας σύστημα συνοδεύεται από UPS, το οποίο σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος, μετά από ορισμένο χρόνο δίδει εντολή και αυτόματα ο θάλαμος επεξεργασίας θα πληρωθεί με 

ένα ασφαλές αντιδραστήριο, προεπιλεγμένο  και διαφορετικό ανά στάδιο επεξεργασίας, ώστε τα δείγματα 

να παραμείνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να μην καταστραφούν.   

Προτείνουμε, η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Α/Α 18  Να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των δειγμάτων σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος με την χρήση UPS, με λογισμικό ώστε αν η διακοπή 

ξεπεράσει ορισμένο χρονικό διάστημα να φορτωθεί στον θάλαμο 

επεξεργασίας ένα κατάλληλο και ασφαλές αντιδραστήριο ή εναλλακτικά να 

διαθέτει μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 3 ώρες 

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 

για την  

  
 
 
 
Δημήτρης Κούμπος                        Ελευθέριος Ντούνης 
Προϊστάμενος Πωλήσεων                  Τμήμα πωλήσεων 
 
 
 


