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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ:           ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
           Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6) 
          Τηλέφ.: 210 6594647 
ΚΟΙΝ:          Φ.831/7724 
           Σ.1423        
           Αθήνα,  08 Ιουλ 19      
    

 ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών 
  {Προμήθεια και Συντήρηση Ενός (1) Πλήρους Ψηφιακού Αγγειογραφικού 

Συστήματος Δύο (2) Επιπέδων (Biplane), στο Πλαίσιο της Δωρεάς του 
«ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την Κάλυψη Αναγκών του 251 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ} 

  

 ΣΧΕΤ: α. Υπ’ αριθμ. 01/05 Ιουν 19 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 
  β. ΑΔ.Φ.831/6675/Σ.1245/13 Ιουν 19/ΓΕΑ/Δ6/4β 
  γ. ΑΔ.Φ.831/6777/Σ.1257/18 Ιουν 19/ΓΕΑ/Δ6/4β 

1. Σας πληροφορούμε κατόπιν ερωτήματος ενδιαφερόμενου οικονομικού 
φορέα, αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων επί της (α) σχετικής πρόσκλησης 
με αντικείμενο την προμήθεια θέματος, τα ακόλουθα: 

 α. Ερώτηση 1η:  

 (1) Διατύπωση: «Παρ. 4.10: Να συνοδεύεται από μεγάλη 
έγχρωμη TFT οθόνη διαμέτρου ≥55 ίντσες, ανάλυσης 8k, η οποία θα δύναται 
να διαχωριστεί με λογισμικό σε μικρότερες απεικονιστικές περιοχές 
διαφόρων διατάξεων, τουλάχιστον 20, medical grade υψηλής πιστότητας (να 
αναρτάται από την οροφή, με δυνατότητα περιστροφής σε 3 διευθύνσεις και 
κίνηση αμφίπλευρα κατά τον επιμήκη και εγκάρσιο άξονα της εξεταστικής 
τράπεζας. Η οθόνη να φέρει προστατευτικό κάλυμμα πρόσοψης, 
αντιανακλαστικό για την προστασία της. Ο βραχίονας στήριξης των οθονών 
να είναι ισοζυγισμένος και να ρυθμίζεται σε μεταβαλλόμενο ύψος. 
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι «τουλάχιστον 20» πρέπει να είναι οι 
διαθέσιμες διατάξεις και όχι οι απεικονιστικές περιοχές. 

  (2) Απάντηση: Είκοσι (20) τουλάχιστον θα πρέπει να είναι οι 
διαθέσιμες διατάξεις και όχι οι απεικονιστικές περιοχές. 

 β. Ερώτηση 2η: 

 (1) Διατύπωση: «Παρ. 5.7. Να διαθέτει ειδικό στρώμα ικανού 
πάχους για την άνετη και ξεκούραστη παραμονή του εξεταζόμενου με 
ιδιότητες άμεσης προσαρμογής του στο σχήμα, στο βάρος και στη 
θερμοκρασία του εξεταζόμενου. Το στρώμα να είναι θερμαινόμενο. Το 
στρώμα που προμηθεύει με το σύστημα του ο οίκος ... προσαρμόζεται πλήρως 
τόσο ως προς το σχήμα όσο και ως προς το βάρος και τη θερμοκρασία του 
ασθενούς ώστε να καθιστά άνετη την παραμονή του εξεταζόμενου. Ωστόσο δεν 
είναι θερμαινόμενο, όμως προσαρμόζεται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Για την 
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απρόσκοπτη συμμετοχή μας λοιπόν στη διαδικασία υποβολής προσφορών,  
παρακαλούμε όπως θέσετε τον όρο του θερμαινόμενου στρώματος ως επιθυμητό 
ώστε να αξιολογηθεί θετικά για τους προσφέροντες αλλά ταυτόχρονα να μην 
αποκλείει τις εταιρείες που δεν διαθέτουν θερμαινόμενο στρώμα». 

  (2) Απάντηση: Η απαίτηση του θερμαινόμενου στρώματος έχει 
ιδιαίτερη κλινική σημασία για όλους τους ασθενείς που περιθάλπονται στο 
εργαστήριο. Ο ασθενής, για λόγους αποστείρωσης και ακτινοπερατότητας 
τοποθετείται στην εξεταστική τράπεζα σχεδόν γυμνός χωρίς τη θερμική προστασία 
των ενδυμάτων του. Το περιβάλλον της αίθουσας είναι πάντα ψυχρό για ανάγκες 
μηχανημάτων και προσωπικού. Ιδιαίτερα σε ασθενείς που υπόκεινται σε γενική 
αναισθησία η απώλεια θερμότητας είναι εκσεσημασμένη και ταχεία. Οι ασθενείς 
αυτοί στο σύνολό τους υποφέρουν από υποθερμία κατά την ανάνηψη και αποτελεί 
πάγια απαίτηση των αναισθησιολόγων η χρήση θερμαινόμενου στρώματος 
διεπεμβατικά. Η καλύτερη μέθοδος διατήρησης της θερμοκρασίας του ασθενούς 
επιτυγχάνεται με επαγωγή και όχι με τη χρήση στρωμάτων ζεστού αέρα που 
αδυνατούν να θερμάνουν τον πυρήνα του σώματος. Από την άλλη πλευρά, ο 
ασθενής που δεν βρίσκεται σε γενική αναισθησία, όταν το στρώμα δεν 
θερμαίνεται, μετά από λίγο τρέμει υποφέροντας από το κρύο κάτι που εκτός των 
άλλων οδηγεί στη λήψη εικόνων με παράσιτα κίνησης. Στην αγορά υπάρχουν  
θερμαινόμενα στρώματα για την χρήση αυτή με ενσωματωμένο ακτινοδιαπερατό 
υλικό θέρμανσης. Η χρήση τέτοιου στρώματος κρίνεται κλινικά απαραίτητη οπότε 
ο όρος δεν τίθεται ως επιθυμητός (είναι υποχρεωτικός). 

 γ. Ερώτηση 3η: 

  (1) Διατύπωση: «Προδιαγραφή 9.7. Να διαθέτει πρόγραμμα για 
τη δυναμική αξιολόγηση της ροής μιας πλήρους Ψηφιακής Αφαιρετικής 
Αγγειογραφίας (DSA) στον εγκέφαλο σε μια πλήρως έγχρωμη εικόνα καθώς 
επίσης και προγράμματα για την απεικόνιση του όγκου αιμάτωσης του 
παρεγχύματος του εγκεφάλου και άλλων παρεγχυματικών οργάνων του 
σώματος, χρωματικά κωδικοποιημένα, με αυτόματη επεξεργασία και σε 
πραγματικό χρόνο. Ο λόγος που θέτουμε την προδιαγραφή αυτή στην παρούσα 
επιστολή είναι από τεχνικής και ιατρικής διαγνωστικής άποψης καθώς η εταιρεία 
μας διαθέτει πρόγραμμα για την δυναμική αξιολόγηση της ροής μιας πλήρους 
ψηφιακής Αφαιρετικής Αγγειογραφίας (DSA) στον εγκέφαλο σε μια πλήρους 
έγχρωμη εικόνα μέσω του ειδικού προγράμματος 2D Perfusion, η αναφορά όμως 
στην ΄΄απεικόνιση του όγκου αιμάτωσης του παρεγχύματος, του εγκεφάλου και 
άλλων παρεγχυματικών οργάνων του σώματος … με αυτόματη επεξεργασία΄΄ είναι 
εκτός των δυνατοτήτων αυτού. H … έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 
υπολογισμού και ποσοτικοποίησης της ροής στον εγκέφαλο και μάλιστα χρωματικά 
με δείκτη υπολογισμού MAFA, με όνομα προγράμματος ΄΄Aneurism Flow΄΄. Είναι 
κατάλληλο για τις περιπτώσεις εμβολισμών και υπολογίζει τις αλλαγές στο μέγεθος 
της μέσης ροής σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο (Mean Aneurism Flow Amplitude) 
πριν και μετά την επέμβαση ενώ απεικονίζει το σχέδιο της αιματικής ροής μέσα στο 
αγγείο. Επομένως, εάν επιθυμείτε και κρίνετε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα θα 
μπορούσαν να υπερκαλύψουν τις δυνατότητες που θέλετε να εξασφαλίσετε για το 
Νοσοκομείο αναφορικά με την υπ’ αριθμόν 9.7 τεχνική προδιαγραφή και 
προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς από την εταιρεία μας, ζητάμε 
την ορθή τροποποίηση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ώστε να μην υπάρχει 
καμία σχετική ασάφεια, ως ακολούθως: 9.7 Να διαθέτει πρόγραμμα για τη 
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δυναμική αξιολόγηση της ροής μιας πλήρους Ψηφιακής Αφαιρετικής 
Αγγειογραφίας (DSA) στον εγκέφαλο σε μια πλήρως έγχρωμη εικόνα καθώς 
επίσης και προγράμματα για την απεικόνιση του όγκου αιμάτωσης ή της 
ροής αιμάτωσης στον εγκέφαλο. Θα εκτιμηθεί, εφ’ όσον διατίθενται, 
εξειδικευμένα προγράμματα για την απεικόνιση του όγκου αιμάτωσης του 
παρεγχύματος του εγκεφάλου και του σώματος». 

  (2) Απάντηση: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή: «απεικόνιση του 
όγκου αιμάτωσης του παρεγχύματος, του εγκεφάλου και άλλων παρεγχυματικών 
οργάνων του σώματος χρωματικά κωδικοποιημένα, με αυτόματη επεξεργασία και 
σε πραγματικό χρόνο» έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία για τον ασθενή, διότι 
απεικονίζει δυναμικά σε μια χρωματικά κωδικοποιημένη εικόνα, εντός της 
αγγειογραφικής αίθουσας, την έκταση της βλάβης στον εγκέφαλο ή σε άλλο 
όργανο αλλά και την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Ειδικά σε 
ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια η θεραπευτική απόφαση για μηχανική 
θρομβεκτομή λαμβάνεται σε πολλά κέντρα σήμερα μετά την μεταφορά του 
ασθενούς στον αξονικό τομογράφο όπου ακολουθούνται οι γνωστές τεχνικές για 
τον αποκλεισμό του αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου αλλά και την 
αξιολόγηση του κλινικού οφέλους πιθανής μηχανικής θρομβεκτομής εκτός των 
άλλων και με την τεχνική CT perfusion. Επειδή κάθε λεπτό που χάνεται δύο (2) 
εκατομμύρια νευρώνες πεθαίνουν, δεκατέσσερα (14) εκατομμύρια συνάψεις και 
έντεκα (11) χιλιόμετρα εμμύελων νευρικών καταστρέφονται κάποια εξειδικευμένα 
κέντρα προτείνουν την μεταφορά του ασθενούς κατευθείαν στον αγγειογράφο και 
την αξιολόγηση του ασθενούς με τεχνικές, όπως της παρούσας προδιαγραφής, με 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου που έχει σαν αποτέλεσμα την μικρότερη 
απώλεια εγκεφαλικού παρεγχύματος. Η αλλαγή της προδιαγραφής όπως 
προτείνεται σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  Για 
το λόγο αυτό η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 

 δ. Ερώτηση 4η: 

 (1) Διατύπωση: «Προδιαγραφή 9.15. Να διαθέτει εξειδικευμένο 
λογισμικό για την απεικόνιση τρισδιάστατης απεικόνισης σχημάτων ροής, 
απεριόριστου αριθμού, σε σχέση με την επιπλέον διάσταση του χρόνου (4D), 
με μία μόνο έγχυση σκιαγραφικού, για την περαιτέρω μείωση της δόσης και 
του σκιαγραφικού. Η ανωτέρω προδιαγραφή έτσι όπως είναι διατυπωμένη, 
φωτογραφίζει λογισμικό που διαθέτει στο σύστημά του συγκεκριμένος 
κατασκευαστής και ως εκ τούτου καθιστά το σύστημα του οίκου … εκτός 
προδιαγραφών. Ο οίκος … διαθέτει λογισμικό (Aneurysm Flow) τρισδιάστατης 
απεικόνισης σχημάτων ροής σε δυναμικό περιβάλλον κατάλληλο για τις 
περιπτώσεις εμβολισμών και υπολογίζει τις αλλαγές στο μέγεθος της μέσης ροής 
σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο (Mean Aneurysm Flow Amplitude) πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την επέμβαση ενώ απεικονίζει το σχέδιο της αιματικής ροής μέσα 
στο αγγείο. Ως εκ τούτου προτείνουμε όπως αναδιατυπώσετε την εν λόγω 
απαίτηση προκειμένου να μπορούμε να λάβουμε μέρος ως ακολούθως: Να 
διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό για την απεικόνιση τρισδιάστατης 
απεικόνισης σχημάτων ροής, σε διάφορες χρονικές στιγμές ικανού αριθμού, 
εφόσον διατίθεται σε σχέση με την επιπλέον διάσταση του χρόνου 4D, κατά 
προτίμηση με μια μόνο έγχυση σκιαγραφικού, για τη περαιτέρω μείωση της 
δόσης και του σκιαγραφικού».  
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  (2) Απάντηση: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή έχει σημαντική 
κλινική αξία στην αξιολόγηση της αγγειοαρχιτεκτονικής των αρτηριοφλεβικών 
δυσπλασιών του εγκεφάλου του νωτιαίου μυελού και της περιφέρειας. Οι βλάβες 
αυτές είναι οι πολυπλοκότερες όλων των άλλων αγγειακών βλαβών από άποψη 
ανατομίας και χαρακτηριστικών ροής. Η προδιαγραφή αυτή έχει ιδιαίτερη αξία στην 
επιλογή του θεραπευτικού στόχου αλλά και στη ζωτικής σημασίας πλοήγηση προς 
το στόχο. Επίσης στην αναγνώριση επικίνδυνων αναστομώσεων με αγγεία που 
τροφοδοτούν φυσιολογικό παρέγχυμα που πρέπει να προστατευτούν. Με αυτή την 
τεχνική σημαντικές πληροφορίες λαμβάνονται με μια περιστροφική αγγειογραφία 
και μια έγχυση σκιαγραφικού υλικού. Συνεπώς, η προσλαμβανόμενη δόση 
ακτινοβολίας αλλά και η χρήση σκιαγραφικού στον ασθενή ελαχιστοποιείται. 
Επίσης, ο χρόνος της επέμβασης μειώνεται σημαντικά προς όφελος του 
ασθενούς. Τέλος, η επιβάρυνση του προσωπικού που ακτινοβολείται αθροιστικά 
σε κάθε επέμβαση μειώνεται. Ακολουθώντας την εξέλιξη της αγγειογραφίας από 
την απλή ψηφιακή αγγειογραφία στην τρισδιάστατη αγγειογραφία και στην flat 
panel CT, πιστεύουμε με βάση την εμπειρία συναδέλφων στο εξωτερικό που είχαν 
την τύχη να χρησιμοποιούν τα δύο (2) τελευταία χρόνια αυτή την τεχνολογία αλλά 
και από εκπαιδεύσεις του αρμόδιου προσωπικού του 251 ΓΝΑ, ότι εξίσου 
επαναστατική εξέλιξη αποτελεί η 4D αγγειογραφία για τη θεραπεία των παραπάνω 
νοσημάτων. Με στόχο την παροχή της καλύτερης θεραπείας προς τους ασθενείς, 
και την αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του υψηλής εξειδίκευσης Κέντρου 
Εμβολισμών της Πολεμικής Αεροπορίας, η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 

 ε. Ερώτηση 5η: 

  (1) Διατύπωση: «Προδιαγραφή 12.15 Να διαθέτει κατάλληλο 
σύστημα του ιδίου οίκου για την τοποθέτηση του εξοπλισμού στην αίθουσα 
ελέγχου. Το σύστημα αιμοδυναμικών παραμέτρων δύναται να τοποθετηθεί είτε 
στην αίθουσα εξέτασης είτε στην αίθουσα ελέγχου ανάλογα με τις προτιμήσεις και 
τις ανάγκες του τμήματος. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησής σας, το 
σύστημα καταγραφής αιμοδυναμικών παραμέτρων ζητείται να τοποθετηθεί ως 
εξής: 

- Μονάδα ενισχυτή στην αίθουσα εξέτασης είτε κάτω από το 
τραπέζι του ασθενούς είτε με βάση στήριξης στο κρεβάτι (προδ. 12.3). 

 
-Υπολογιστικό σύστημα με οθόνες στην αίθουσα ελέγχου (προδ. 

12.4 και 12.5). 
 

Με αυτή την διάταξη τοποθέτησης του Αιμοδυναμικού καταγραφικού, δεν έχει 
νόημα η ύπαρξη επιπλέον συστήματος στήριξης στην αίθουσα ελέγχου. Η 
υπολογιστική μονάδα με τις δυο οθόνες τοποθετείται πάντα στο τραπέζι που 
τοποθετείται και η κονσόλα χειρισμού του Αγγειογραφικού συστήματος ώστε η 
απεικόνιση των αιμοδυναμικών να παραλληλίζεται με την απεικόνιση των 
ακτινοσκοπικών και λοιπών εικόνων που λαμβάνονται από το σύστημα 
αγγειογραφίας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την τροποποίηση της 
προδιαγραφής ως ακολούθως: Προδιαγραφή 12.5 Το υπολογιστικό σύστημα 
να τοποθετηθεί στην αίθουσα ελέγχου δίπλα στην κονσόλα χειρισμού του 
αγγειογραφικού συστήματος». 
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  (2) Απάντηση: Το υπολογιστικό σύστημα να τοποθετηθεί στην 
αίθουσα ελέγχου δίπλα στην κονσόλα χειρισμού του αγγειογραφικού συστήματος. 

 στ. Ερώτηση 6η: 

 (1) Διατύπωση: «Προδιαγραφή 13.5 Να διαθέτει σταθεροποιητή 
τάσης δικτύου, για την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος. Να 
προσφερθεί εξωτερικός σταθεροποιητής τάσης on-line, 250KVA, (για την 
απρόσκοπτη λειτουργία και αυτονομία 40 λεπτών αλλά και 
αυτομετασχηματιστή (μετασχηματιστή γαλβανικής απομόνωσης) για την 
προστασία του προσωπικού και των ασθενών. Επίσης να γίνει σύνδεση του 
UPS με τα H-Z του Νοσοκομείου. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα 
ακόλουθα: 
 
 - Η ανωτέρω απαίτηση αφορά σταθεροποιητή τάσης ή σύστημα 
UPS? Πρόκειται για διαφορετικά συστήματα και δεν ορίζεται με σαφήνεια στην εν 
λόγω απαίτηση τι είδους τεχνολογία ζητείται. 
 
 - Ποια είδη εξοπλισμού θα πρέπει να συνδεθούν με το σύστημα 
σταθεροποίησης/UPS. 
 
 - Ο χώρος τοποθέτησης του συστήματος αυτού (επάρκεια 
τετραγωνικών, συνθήκες εγκατάστασης, απόσταση από το χώρο εγκατάστασης του 
ιατρικού εξοπλισμού). 

  (2) Απάντηση: Διευκρινίζονται τα εξής: 

   (α) Αφορά ONLINE UPS με αυτονομία 40 λεπτών. Η ηλεκτρική 
ισχύ του UPS να είναι 250KVA. 

   (β) Ο αγγειογράφος, το αναισθησιολογικό συγκρότημα, τα 
μόνιτορ αναισθησίας όλα τα συστήματα συντήρησης ζωής, το ψυγείο φαρμάκων, 
όλοι οι σταθμοί εργασίας και οι υπολογιστές του εργαστηρίου. 

   (γ) Ο χώρος τοποθέτησης του UPS και τα τεχνικά στοιχεία που 
ζητήθηκαν διατέθηκαν προς αξιολόγηση ήδη από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου σε τεχνικά κλιμάκια των οικονομικών φορέων που επισκέφθηκαν το 
χώρο.  

  ζ. Ερώτηση 7η: 
 
   (1) Διατύπωση: «Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
φορητού συστήματος υπερηχοτομογραφίας επεμβατικής τεχνολογίας (είδος 
παρ. 10), η εταιρεία μας θα ήθελα να επισημάνει τα κάτωθι: Γενικά-Σύνθεση 
Συστήματος: Φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας κατάλληλο για 
επεμβατική ακτινολογία, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, μικρού όγκου 
και βάρους ≤5 κιλών, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας 
τουλάχιστον 80 λεπτών, ευέλικτο, τύπου tablet με κεφαλές ασύρματης 
τεχνολογίας για εύκολη χρήση σε άσηπτο περιβάλλον αιμοδυναμικού 
εργαστηρίου και εύκολη μετακίνηση εντός του εν λόγω χώρου, 
αποτελούμενο από: 
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1… 
2… 
3… 
4… 
5… 
Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο σύστημα Έγχρωμης 
Υπερηχοτομογραφίας για εύκολη χρήση σε άσηπτο περιβάλλον 
αιμοδυναμικού εργαστηρίου, τύπου SPARQ, μικρού όγκου και βάρους με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας 120 λεπτών. Επίσης υπερκαλύπτει όλες 
τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές στα πεδία ΄΄Μέθοδοι απεικόνισης & 
Λειτουργικά - τεχνικά χαρακτηριστικά΄΄ προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες που 
διευκολύνουν το κλινικό έργο του επαγγελματία υγείας σε ένα τόσο απαιτητικό 
περιβάλλον. Ενδεικτικά: … Για τη διασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας των υπό 
προμήθεια συστημάτων καθώς και του δημοσίου συμφέροντος, παρακαλούμε 
όπως διαγραφούν οι απαιτήσεις του μικρού βάρους και όγκου καθώς και του 
τύπου tablet με κεφαλές ασύρματης τεχνολογίας καθώς φωτογραφίζουν έναν και 
μοναδικό κατασκευαστή». 

  (2) Απάντηση: Το Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας και 
Νευροακτινολογίας διαθέτει ήδη φορητά μηχανήματα με τις προδιαγραφές 
ανάλογες με τις παραπάνω δυνατότητες. Η συγκεκριμένη απαίτηση προέρχεται 
από το ότι πάνω από 1200 υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες παρακεντήσεις για 
απόκτηση αγγειακής προσπέλασης γίνονται στο εργαστήριο και τα υλικά καθώς 
και ο χρόνος που απαιτείται για την  προετοιμασία των κλασσικών φορητών 
μηχανημάτων είναι σημαντικός και επιβαρύνει επιχειρησιακά το εργαστήριο με 
πολλές επιπλέον εργατοώρες και κόστος σε αναλώσιμο υλικό. Με τη χρήση 
ασύρματων κεφαλών το κόστος ελαχιστοποιείται και πολύτιμος χρόνος 
εξοικονομείται. Τέλος, η εργονομία και η ροή εργασίας περνά σε ανώτερο επίπεδο. 
Άλλοι κατασκευαστές υπερηχοτομογράφων με μικρό μέγεθος, τύπου tablet και με 
ασύρματες κεφαλές. Ενδεικτικά είναι: 

   (α) Clarius ultrasound https://clarius.com. 

   (β) Wifi ultrasounds https://wifiultras.com. 

   (γ) ΗC Healcerion https://www.healcerion.com/products. 

   (δ) Sono Star http://www.sonostarmed.com. 

   (ε) Και άλλα. 

Η ποιότητα και η εργονομία του κάθε συστήματος διαφέρει και είναι αξιολογήσιμη.  

Για το συμφέρον του ασθενούς και του εργαστηρίου αλλά και για τη διασφάλιση 
του δημοσίου συμφέροντος η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 

 η.  Ερώτηση 8η: 

 (1) Διατύπωση: «Προδιαγραφή 11.18 Διαγραφή Εικόνων. 
Δεδομένου ότι η διαγραφή εικόνων δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας των 
δεδομένων, παρακαλούμε για την απαλοιφή του όρου». 

https://clarius.com/
https://wifiultras.com/
http://www.sonostarmed.com/
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   (2) Απάντηση: Δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητη η απαίτηση 
της προδιαγραφής, αλλά γίνεται δεκτό και το αντίθετο, διότι δύναται κατά 
περίπτωση να βοηθήσει στη διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου σε οριακές 
καταστάσεις μνήμης κατά την διάρκεια της επέμβασης. 

 θ.  Ερώτηση 9η: 

   (1) Διατύπωση: «Προδιαγραφή 11.20 Σύνδεση Σειρών. 
Δεδομένου ότι η σύνδεση σειρών δεν επιτρέπεται για λόγους παραμετροποίησης 
της κάθε σειράς εικόνων στον σταθμό εργασίας και διαχείρισης μελέτης και 
αποθήκευσης εικόνων, αλλά επιτρέπεται στην κονσόλα του Αγγειογραφικού 
συγκροτήματος τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα (πχ Bolus chase τεχνική), 
προτείνουμε όπως γίνει δεκτή η δυνατότητα αυτή είτε στο σταθμό εργασίας και 
διαχείρισης μελέτης και αποθήκευσης εικόνων είτε στον σταθμό του 
Αγγειογράφου». 

   (2) Απάντηση: Η σύνδεση σειρών θα γίνεται με εικόνες. Η 
λειτουργία που θα πρέπει να διαθέτουν οι ανεξάρτητοι σταθμοί είναι Fusion 
εικόνων με σειρών. 

 ι.  Ερώτηση 10η: 

   (1) Διατύπωση: « … για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας του 
φακέλου της προσφοράς, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί, ότι αναφορικά με τα 
ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας (ISO, CE) και λοιπά έγγραφα-δικαιολογητικά 
τεχνικής και οικονομικής, όπως κατάλογος ανταλλακτικών – αναλωσίμων, 
δηλώσεις προέλευσης και εργοστασίων κατασκευής, δηλώσεις εγγύησης κλπ αρκεί 
να προσκομιστούν για τον προσφερόμενο κύριο ιατρικό εξοπλισμό όπως σύστημα 
αγγειογραφίας, ανεξάρτητο σταθμό εργασίας για απεικόνιση αγγείων, εγχυτή 
σκιαγραφικής ουσίας, σύστημα υπερηχοτομογραφίας, σύστημα καταγραφής 
αιμοδυναμικών παραμέτρων και αναισθησιολογικό μηχάνημα με μόνιτορ και δεν 
απαιτείται η προσκόμιση αυτών των εγγράφων για τα λοιπά συνοδευτικά είδη όπως 
videocamera, τραπέζι εργαλειοδοσίας, στατώ ορού κλπ δεδομένου ότι για τα είδη 
αυτά είναι δύσκολη και χρονοβόρα η αναζήτηση και η συγκέντρωση των εγγράφων 
αυτών». 

   (2) Απάντηση: Η προσκόμιση των εγγράφων να γίνει για το κύριο 
ιατρικό εξοπλισμό που περιγράφεται ως άνω, αλλά και για την camera, ενώ για τα 
υπόλοιπα η προσκόμιση να γίνει πριν τη σύναψη της σύμβασης. 

2. Συναφώς, σημειώνεται ότι με τα (β) και (γ) σχετικά, μετατέθηκε η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δόθηκαν ομοίως διευκρινίσεις 
επί της προαναφερόμενης πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

3. Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑ. 

4. Χειριστής θέματος: Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος (210-6594647). 

 
                         Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο        Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
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