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Καλημέρα σας, 
Σε συνέχεια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών για δημόσια διαβούλευση για την 
προμήθεια μιας επιτραπέζιας φυγοκέντρου για το αιματολογικό εργαστήριο του 
Νοσοκομείου, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

 Η προδιαγραφή (1) θα πρέπει να τροποποιηθεί και η μέγιστη χωρητικότητα της 
φυγοκέντρου να γίνει τουλάχιστον 4 Χ 290 ml ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής στον διαγωνισμό σε όσο το δυνατόν περισσότερους διαγωνιζόμενους. 

 Η προδιαγραφή (3) θα πρέπει να τροποποιηθεί και η RPM που θα μπορεί να φτάσει 
η προτεινόμενη φυγόκεντρος να γίνει τουλάχιστον 15000RPM ενώ η RCF 
τουλάχιστον 24400 ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό σε 
όσο το δυνατόν περισσότερους διαγωνιζόμενους και να μην δημιουργούνται 
κανόνες αθέμιτου ανταγωνισμού φωτογραφίζοντας συγκεκριμένο όργανο. 

 Η προδιαγραφή (4) θα πρέπει να τροποποιηθεί δίνοντας την δυνατότητα στην 
προτεινόμενη φυγόκεντρο να μπορεί να λάβει τουλάχιστον 64 σωληνάρια αίματος 
διαστάσεων 13 Χ 75 mm και 76 σωληνάρια 13 Χ 100 για να δίνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους διαγωνιζόμενους αλλά και να μην 
φωτογραφίζει συγκεκριμένο όργανο. 

 Η προδιαγραφή (5) θα πρέπει να τροποποιηθεί δίνοντας την δυνατότητα στην 
προτεινόμενη φυγόκεντρο να μπορεί να λάβει αρθρωτή κεφαλή συνολική 
χωρητικότητας τουλάχιστον 1120ml  για να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε 
όσο το δυνατόν περισσότερους διαγωνιζόμενους. 

 Η προδιαγραφή (6) θα πρέπει να τροποποιηθεί δίνοντας την δυνατότητα στην 
προτεινόμενη φυγόκεντρο να μπορεί να λάβει τουλάχιστον 64 σωληνάρια αίματος 
διαστάσεων  χωρητικότητας 5ml και 76 σωληνάρια χωρητικότητας 7ml για να 
δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
διαγωνιζόμενους . 

 Η προδιαγραφή (9) θα πρέπει να αντικατασταθεί γιατί είναι φωτογραφική με 
συνέπεια να δημιουργεί κανόνες αθέμιτου ανταγωνισμού και αντί αυτού να γράφει 
ότι η κεφαλή θα πρέπει  να μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί εύκολα μέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα. 

 Η προδιαγραφή (14) θα πρέπει να τροποποιηθεί δίνοντας την δυνατότητα στην 
προτεινόμενη φυγόκεντρο να μπορεί να έχει ύψος τουλάχιστον 42 cm ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους διαγωνιζόμενους. 

 Η προδιαγραφή (15) θα πρέπει να τροποποιηθεί δίνοντας την δυνατότητα στην 
προτεινόμενη φυγόκεντρο να μπορεί να λάβει κεφαλές τόσο από ανθρακόνημα όσο 
και από κάποιο άλλο υλικό (αλουμίνιο) που έχουν μικρό βάρος, εύκολη μεταφορά 
και εγγύηση 15 ετών τουλάχιστον. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής σε πολύ περισσότερους συμμετέχοντες τηρώντας τους κανόνες της 
ελεύθερης αγοράς. 
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Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 
Με εκτίμηση, 
Κωνσταντίνος Καψάλης 
Χημικός, Msc 
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