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Αξιότιμοι κύριοι, 

Σχετικά με από την 8/2/2021 πρόσκλησή σας στην 2η δημόσια διαβούλευση 

τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός σταθμού επεξεργασίας 

ιστών (Ιστοκινέτας) για τις ανάγκες του Τμήματος Παθολογικής Ανατομικής, 

θα θέλαμε με την επιστολή μας αυτή, να κάνουμε κάποιες χρήσιμες 

παρατηρήσεις/σχόλια επί του περιεχομένου αυτών.  

Οι συγκεκριμένες προτεινόμενες προδιαγραφές όπως είναι διατυπωμένες, 

«φωτογραφίζουν» σύστημα που αφορά συγκεκριμένο κατασκευαστή και 

προμηθευτή (Thermo/Shandon Excelsior – Εταιρεία Δέρβος – 

Δημητρακόπουλος) και οι ακόλουθες προτάσεις μας, σκοπό έχουν, την 

τροποποίηση όσων  εξ αυτών περιορίζουν την ευρύτερη συμμετοχή 

προμηθευτών και την δική μας και αντιβαίνουν το πλαίσιο της διαφάνειας 

των διαδικασιών και της ισότιμη αντιμετώπισης των υποψηφίων 

προμηθευτών. 

  

Προδιαγραφή Νο 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».  

Προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν λόγω προδιαγραφής, που θα καθιστά 

εφικτή τη συμμετοχή μας στον εν λόγω διαγωνισμό, ως εξής:  

«Να μην χρειάζεται να κάνει ο χρήστης χειροκίνητη μετάγγιση των 

διαλυτών από τα δοχεία του εμπορίου σε αυτά της ιστοκινέτας, αλλά να 

διαθέτει σύστημα αυτόματης πλήρωσης των δοχείων της Ιστοκινέτας 

που να περιγραφεί αναλυτικά». 

  

Προδιαγραφή Νο 14: « Το καπάκι του θαλάμου να είναι διάφανο ώστε να 

υπάρχει και η δυνατότητα της οπτικής επαφής/παρατήρησης της όλης 

διαδικασίας».   

Προτείνουμε την κατάργηση της εν λόγω προδιαγραφή, αφού αναφέρεται σε 

τεχνικό χαρακτηριστικό αποκλειστικά συγκεκριμένου συστήματος.  
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Επιπλέον, επιτρέψτε μας να σας θυμίσουμε ότι η διαδικασία επεξεργασίας 

των ιστολογικών παρασκευασμάτων του παθολογοανατομικού εργαστήριου, 

είναι κατά κανόνα μία ολονύχτια εργασία διάρκειας 14-16 ωρών, που 

ξεκινά κατά τις απογευματινές συνήθως ώρες και αφού ολοκληρωθεί η 

φόρτωση της Ιστοκινέτας με δείγματα και ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της 

επομένης μέρας.  

Ως εκ τούτου, δεν βλέπουμε πως μπορεί να υπερτερεί ένα σύστημα που 

διαθέτει διάφανο καπάκι θαλάμου, αφού δεν θα βρίσκεται κανένας στο 

εργαστήριο από το προσωπικό, προκειμένου να ελέγχει οπτικά την 

διαδικασία. Όλα τα σύγχρονης τεχνολογίας αντίστοιχα συστήματα, παρέχουν 

αποτύπωση της λειτουργίας της διαδικασία επεξεργασίας, σε πραγματικό 

χρόνο, μέσω της οθόνης και του λειτουργικού του συστήματος, χωρίς να 

χρειάζεται να είναι κάποιος πάνω από το καπάκι της Ιστοκινέτας και να 

παρατηρεί το σύνολο της διαδικασίας. 

  

Προδιαγραφή Νο 18: «Να διαθέτει μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 3 

ωρών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος». Κατ΄ αρχήν να τονίσουμε ότι θεωρούμε αυτονόητη την σύνδεση 

της ιστοκινέτας με σύστημα UPS με ενσωματωμένη μπαταρία, προκειμένου 

να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των υλικών σε περίπτωση απώλειας 

ρεύματος.  

Δεδομένου όμως του ότι η συνήθης διάρκεια της ολονύχτιας λειτουργίας της 

Ιστοκινέτας ανέρχεται σε περίπου 14-16 ώρες, η τυχόν ύπαρξη μπαταριών 

που θα συνεχίσουν να παρέχουν ρεύμα για 3 ή/και περισσότερες ώρες, σε 

καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την πλήρη συνέχιση της λειτουργίας της 

Ιστοκινέτας και κυρίως της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας.  

Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι κατασκευαστές διεθνώς προτείνουν την σύνδεση 

της Ιστοκινέτας με UPS και παράλληλα τη σύνδεσή της ιστοκινέτας με πρίζα 

γεννήτριας του Νοσοκομείου.   

Ως εκ τούτου προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν λόγω δεσμευτικής 

προδιαγραφής, που «φωτογραφίζει τεχνικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένου 

συστήματος με την ακόλουθη πιο «ανοιχτή» διατύπωση:  

«Να συνοδεύεται από εργοστασιακό UPS ικανό να εξασφαλίσει την 

προώθηση των δειγμάτων σε ασφαλές σημείο σε περίπτωση διακοπής 

της παροχής ρεύματος και να παρέχει αυτονομία τουλάχιστον μίας 

ώρας έως ότου ενεργοποιηθεί η συνέχιση της τροφοδοσίας από την 

γεννήτρια του Νοσοκομείου». 
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 Όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις μας δεν διαφοροποιούν το βασικό ζητούμενο 

των επιμέρους προδιαγραφών, ούτε και την ουσία αυτών, καθιστούν όμως 

εφικτή και την δική μας συμμετοχή (και όχι μόνο τη συμμετοχή μία 

αποκλειστικά εταιρείας), ελπίζουμε στην αποδοχή τους από τη πλευρά σας.  

Δεδομένου ότι για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές είχαμε κάνει 

λεπτομερή παρέμβαση και σχόλια και στην προηγούμενη πρώτη 

διαβούλευση, τις οποίες εκ του αποτελέσματος αντιλαμβανόμαστε ότι 

ουδέποτε λάβατε υπόψη σας, επιφυλασσόμαστε επί παντός νομίμου 

δικαιώματός μας. 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική 

πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

Georgia Alexandri 
Sales Administration Department 
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