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1. Σας πληροφορούμε κατόπιν ερωτήματος ενδιαφερόμενου οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην παροχή διευκρινίσεων επί της (α) σχετικής πρόσκλησης 
για την υποβολή προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια θέματος, τα 
ακόλουθα: 

 α. Ερώτηση 1η:  

  (1) Διατύπωση: «Στην ενότητα 2: ΄΄ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ΄΄» στην παράγραφο 2.3 & 2.4 ζητείται: ΄΄Να διαθέτει μεγάλης 
θερμοχωρητικότητα άνοδο, ειδική για εξετάσεις περιφερικής αγγειογραφίας και 
επεμβατικής ακτινολογίας τουλάχιστον 5.0 MHU, κατάλληλη για βαριά 
Νοσοκομειακή χρήση εξετάσεων Επεμβατικής Νεύρο-ακτινολογίας και 
Επεμβατικής Ακτινολογίας΄΄. Επίσης, στην παρ. 2.5 ζητείται: ΄΄Να διαθέτει ρυθμό 
ψύξης ανόδου τουλάχιστον 1.500 KHU/min καθώς και θερμοχωρητικότητα του 
καλύμματος τουλάχιστον 7.000 KHU΄΄. Η ακτινολογική λυχνία επιλέγεται με τρόπο 
ώστε να ανταποκρίνεται και να βρίσκεται σε συμφωνία με τα υπόλοιπα μέρη του 
συστήματος καλύπτοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κλινικές απαιτήσεις 
ώστε το σύστημα να είναι σε θέση να λειτουργεί απρόσκοπτα. Η 
θερμοχωρητικότητα ανόδου της λυχνίας και ο ρυθμός θερμοαπαγωγής στο 
καρδιαγγειακό σύστημα της GE είναι μικρότερα από τα ζητούμενα από τις τεχνικές 
προδιαγραφές παρόλα αυτά εξασφαλίζει τη δυνατότητα λειτουργίας ακτινοσκόπηση 
υψηλής ποιότητας για μεγάλη χρονική διάρκεια ακόμα και στην πιο βαριά 
Νοσοκομειακή χρήση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία ενός τεχνικού 
χαρακτηριστικού θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με το κλινικό αποτέλεσμα και 
όχι αποσπασματικά ως νούμερο και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
του συστήματος. Η ύπαρξη ψηφιακών ανιχνευτών υψηλής απόδοσης οι οποίοι δεν 
απαιτούν υψηλά στοιχεία ακτινοβόλησης καθιστούν την ακτινολογική λυχνία της … 
επαρκή για την κάλυψη όλων των περιστατικών. Είναι λοιπόν, εμφανές, πως οι 
Τεχνικές αυτές Προδιαγραφές το μόνο που καταφέρνουν είναι ο περιορισμός του 
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ανταγωνισμού, θέτοντας εκτός προδιαγραφών το Ψηφιακό Καρδιοαγγειογραφικό 
σύστημα της … Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η επαναδιατύπωση της 
τεχνικής προδιαγραφής (΄΄ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ΄΄) τουλάχιστον ως εξής: 2.3 & 
2.4 ΄΄Να διαθέτει μεγάλης θερμοχωρητικότητας άνοδο, ειδική για εξετάσεις 
περιφερικής αγγειογραφίας και επεμβατικής ακτινολογίας τουλάχιστον 3,5 MHU. 
Κατάλληλη για βαριά Νοσοκομειακή χρήση εξετάσεων Επεμβατικής Νεύρο-
ακτινολογίας και Επεμβατικής Ακτινολογίας΄΄. 2.5 ζητείται: ΄΄Να διαθέτει ρυθμό 
ψύξης ανόδου τουλάχιστον 500KHU/min καθώς και θερμοχωρητικότητα του 
καλύμματος της τάξης των 7.000 KHU΄΄». 

 (2) Απάντηση: Στο Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας και 
Νευροακτινολογίας του 251 ΓΝΑ, θεραπεύονται (όπως αναφέρεται και στις 
τεχνικές προδιαγραφές) περιστατικά αγγείων περιφέρειας, οργάνων κορμού, αλλά 
και περιστατικά Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Η δραστηριότητα του 
εργαστηρίου σε περιστατικά περιφέρεια-κορμού ξεκινά το 1992 ενώ του ΚΝΣ από 
το 2008. Οι Ιατροί του εργαστηρίου έχουν όλοι εκπαιδευτεί στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου διαθέτει δύο (2) εξειδικεύσεις δηλαδή 
Επεμβατικού Ακτινολόγου και είναι ο Επιστημονικά υπεύθυνος αναγνωρισμένος 
από το κράτος με σχετικό ΦΕΚ για το Κέντρο εμβολισμών ΚΝΣ της Πολεμικής 
Αεροπορίας (ΠΑ). Οι δύο (2) άλλοι ιατροί έχουν αναγνωρισμένη εξειδίκευση στην 
Επεμβατική Ακτινολογία και ένας (1) εκ των δύο (2) έχει κάνει και πλήρη 
εκπαίδευση στο ΚΝΣ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) ετών 
είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν με τρεις (3) αγγειογράφους εκ των οποίων ο 
biplane είναι ακόμη σε υπηρεσία και καθορίζει το ελάχιστο των απαιτήσεων που 
δύναται να δεχτεί η ΠΑ για την επιχειρησιακή της ικανότητα. Επίσης, οι ίδιοι Ιατροί 
έχουν εργαστεί σε συνεργασίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε μηχανήματα 
διαφόρων κατασκευαστών, οπότε υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία στο εάν υπάρχει 
κλινικό όφελος στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Η ΠΑ δεν δύναται να δεχτεί ως 
προσφορά, μηχάνημα που δεν θα είναι δυνατό να ανταγωνισθεί σε οποιοδήποτε 
σημείο το ήδη υπάρχον biplane μηχάνημα δωδεκαετίας. Μάλιστα, είναι 
προτιμότερο να παραμείνει το παλαιό, αν ήταν δυνατόν να συντηρηθεί, από το να 
πραγματοποιηθεί η προμήθεια κάποιου που δεν θα ήταν τουλάχιστον εφάμιλλο 
του. Το ήδη υπάρχον υπήρξε εξαιρετικό σε απόδοση, επίδοση και οικονομία {οι 
λυχνίες του ξεπέρναγαν δύο (2) φορές το αναμενόμενο όριο ζωής}, αλλά πλέον 
δεν θα συντηρείται έχοντας ξεπεράσει κατά δύο (2) έτη το όριο ζωής του. Η 
προμήθεια ενός (1) πραγματικά σύγχρονου μηχανήματος προσδοκάται να 
συνδράμει αποτελεσματικά στη διάσωση ζωών και στην απόδοση περισσότερων 
συνανθρώπων μας στην οικογένειά τους και την κοινωνία με λιγότερες αναπηρίες. 
Η προστασία και διάσωση του υπέρτατου αγαθού σε καιρό ειρήνης που είναι η 
ίδια η ζωή αποτελεί τον πρώτο στόχο της αποστολής του Νοσοκομείου που 
συνάδει με το δημόσιο συμφέρον. Σε περίοδο πολέμου η επιχειρησιακή ικανότητα 
σαφώς εξαρτάται από τις δυνατότητες των μηχανημάτων. Οι επεμβάσεις που 
εκτελούνται για την αντιμετώπιση νευρολογικών – νευροχειρουργικών 
περιστατικών είναι: 

  (α) Εμβολισμός εγκεφαλικού ανευρύσματος (ραγέντος ή μη 
ραγέντος) με τη χρήση μεταλλικών σπειραμάτων, μπαλονιών διαμόρφωσης 
ενδοκρανίων στεντ και τροποποιητών ροής και άλλων τεχνικών. 

  (β) Εμβολισμός ενδοκράνιας αρτηριοφλεβικής δυσπλασίας ή 
μηνιγγικής επικοινωνίας ή όγκου με κυανοακρυλική κόλα ή/και onyx ή άλλου υγρού 
εμβολικού παράγοντα-ουσίας, με μεταλλικά σπειράματα και άλλα υλικά.  
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  (γ) Εμβολισμός αρτηριοφλεβικής δυσπλασίας τραχήλου 
προσώπου. 

  (δ) Εμβολισμός όγκων δυσπλασιών και ανευρυσμάτων 
νωτιαίου μυελού και σπονδυλικής στήλης. 

  (ε) Θεραπεία αγγειόσπασμου.  

  (στ) Ενδαρτηριακή Χημειοθεραπεία σε όγκους εγκεφάλου. 

  (ζ) Μηχανική θρομβεκτομή και χημική θρομβόλυση σε 
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

  (θ) Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent αγγείων 
τραχήλου. 

  (ι) Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την τοποθέτηση stent 
ενδοκρανίων αγγείων και άλλες. 

Παρόμοιες επεμβάσεις γίνονται σε περιστατικά της περιφέρειας. Ιδιαίτερα 
απαιτητικές επεμβάσεις περιφέρειας είναι η ενδαγγειακή αποκατάσταση 
θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με μοσχεύματα με πλάγιους κλάδους. Τεχνικές 
που εφαρμόζονται μόνο στο δικό μας εργαστήριο στην Ελλάδα αλλά και σε 
ελάχιστα κέντρα διεθνώς είναι η διοσφυική προσπέλαση και έγχυση κόλλας για 
αντιμετώπιση διαφυγών τύπου II. Επιπλέον το μοναδικό εργαστήριο στον κόσμο 
που με την ίδια τεχνική θεραπεύει διαφυγές τύπου I είναι επίσης αυτό της ΠΑ, γι’ 
αυτό και οι απαιτήσεις μας στην σκόπευση με τη χρήση ενσωματωμένων laser 
στους ανιχνευτές είναι τόσο σημαντική για την περαιτέρω βελτίωση της μεθόδου 
που θεραπεύει ασθενείς με χαμηλό ρίσκο, χαμηλό κόστος, χωρίς να απαιτηθεί η 
υποβολή των ασθενών αυτών σε μείζονες επικίνδυνες και υψηλού κόστους 
επεμβάσεις. Τα περισσότερα από τα παραπάνω περιστατικά διαρκούν αρκετές 
ώρες. Συνεπώς η καταπόνηση της λυχνίας είναι μεγάλη. Η θερμοχωρητικότητα της 
ανόδου της λυχνίας, η θερμοχωρητικότητα περιβλήματος και οι θερμοαπαγωγές 
αυτών είναι τιμές που καθορίζουν τη μέγιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των 
συγκροτημάτων για νοσοκομειακή χρήση. Επιπλέον, η μεγάλη θερμοχωρητικότητα 
και θερμοαπαγωγή προσδιορίζουν υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η 
ακτινολογική λυχνία διασφαλίζοντας τη μακροζωία του συγκροτήματος. Με 
βάση την ανωτέρω εμπειρία αλλά και ανατρέχοντας στα στοιχεία του ήδη 
υπάρχοντος μηχανήματος θεωρούμε ότι η τεθείσα προδιαγραφή είναι μείζονος 
σημασίας για τη λειτουργία του εργαστηρίου και παραμένει ως έχει.  

 β. Ερώτηση 2η: 

  (1) Διατύπωση: «Στην ενότητα 2: ΄΄ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ΄΄ στην παράγραφο 2.11 ζητείται: ΄΄Να διατίθενται αυτόματα 
εναλλασσόμενα φίλτρα πάχους τουλάχιστον 0,5 mm ισοδύναμου χαλκού ή και 
μεγαλύτερο, για την κάλυψη αδυνατων και ιδιαίτερα εύσωμων ασθενών΄΄. Η 
ανωτέρω προδιαγραφή θέτει εκτός τα συστήματα της ... Τα εναλλασσόμενα φίλτρα 
χρησιμοποιούνται για τη μείωση της δόσης στον εξεταζόμενο. Κάθε εταιρεία έχει 
αναπτύξει τεχνικές μείωσης της χορηγούμενης δόσης άρα η αξιολόγηση του κάθε 
συστήματος θα πρέπει να γίνεται με βάση την τελική δόση που χορηγεί το σύστημα 
και όχι αποσπασματικά ένα χαρακτηριστικό του. Τα συστήματα της … διαθέτουν 
τεχνολογίες οι οποίες συμβάλλουν στην μείωση. Όντως η αύξηση του φίλτρου 
χαλκού οδηγεί στην μείωση της δόσης αλλά συγκρίνοντας με τις άλλες τεχνικές 
μείωσης όπως … που διαθέτουν τα συστήματα της … η μείωση της δόσης που 
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επιφέρουν τα φίλτρα είναι αμελητέα. Τα συστήματα της … επιτυγχάνουν μείωση της 
δόσης έως 98%. Τα συστήματα της … έχουν μεγάλο εύρος ρυθμό δόσεων 
ενδεικτικό το σύστημα … ο ρυθμός δόσης κυμαίνεται από 0,2 mGy/min έως 15,2 
mGy/min … Η αντίστοιχη διαφορά στη μείωση της δόσης που επιτυγχάνεται είναι 
76%. Άρα η μείωση στη δόση που επιτυγχάνεται είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από 
τη μείωση λόγω χρήσης μεγαλύτερου φίλτρου. Από τη διεθνή βιβλιογραφία–
αρθρογραφία αποδεικνύεται ότι τα συστήματα της … διενεργούν πολύπλοκες 
κλινικές πράξεις στη μικρότερη δόση σε σχέση με ανταγωνιστικά συστήματα. 
Συγκεκριμένα: 

  - Μελέτη με σύστημα Siemens: Tuthill, E, et al. 2017 
Investigation of reference levels and radiation dose associated with abdominal 
EVAR (endovascular aneurysm repair) procedures across several European 
Centres, Eur Radial: Median DAP range from 43,4 to 182 Gy cm2 . 

  - Μελέτη μεσύστημα Philips: van den Haak, R.F et al. 2015 
Significant Radiation Dose Reduction in the Hybrid Operating Room using a Novel 
X-ray Imaging Technology. Eur J VascEndovasc Surg 50(4):480-6: Median DAP: 
95.8 Gy, cm2 . 

  - Μελέτη με σύστημα GE Hertault, A, et al. 2014 Impact of hybrid 
rooms with image fusion on radiation exposure during endovascular aortic repair. 
Eur J VascEndovasc Surg 48(4):382-90: Median DAP= 12.2 Gy,cm2. 

Είναι προφανές ότι οι τεχνικές μείωσης της δόσης είναι πολύ πιο αποτελεσματικές 
από τη χρήση φίλτρου. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η επαναδιατύπωση της 
τεχνικής προδιαγραφής (΄΄ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ΄΄) τουλάχιστον ως εξής: 2.11: 
΄΄Να διατίθενται αυτόματα εναλλασσόμενα φίλτρα πάχους να αναφερθούν 
τιμές ισοδύναμου χαλκού προς αξιολόγηση, για την κάλυψη αδύνατων και 
ιδιαίτερα εύσωμων ασθενών΄΄». 

 (2) Απάντηση: Σημαντικό πρόβλημα της ακτινοπροστασίας στις 
διαδικασίες επεμβατικής ακτινολογίας μπορούν να αποτελέσουν οι συχνά υψηλές 
δόσεις δέρματος του ασθενή στην περιοχή εισόδου της δέσμης. Για τον 
περιορισμό της δόσης δέρματος, πέραν της θέσπισης ελάχιστης απόστασης 
εστίας και μέγιστου ρυθμού δόσης εισόδου, στα συστήματα επεμβατικής 
ακτινολογίας παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων φίλτρων αλουμινίου 
(Al), χαλκού (Cu) ή και συνδυασμός τους. Τα φίλτρα εξασθενούν σημαντικά τη ροή 
των φωτονίων χαμηλής ενέργειας, τα οποία αυξάνουν τη δόση δέρματος και δεν 
συνεισφέρουν στο σχηματισμό εικόνας. Στα πλέον σύγχρονα συστήματα η 
εισαγωγή πρόσθετων φίλτρων γίνεται αυτόματα με βάση τα σωματομετρικά 
χαρακτηριστικά του ασθενούς και τη γωνία λήψης. Συνεπώς, η διάμετρος των 
φίλτρων θα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να καλύπτει όλους τους ασθενείς, από 
τους πιο λεπτούς (παιδιά, γυναίκες) έως και τους παχύσαρκους. Επιπλέον στην 
αγορά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) εταιρείες που καλύπτουν την απαίτηση. Για 
τους κλινικούς λόγους που προαναφέρθηκαν η απαίτηση δεν αλλάζει. 

 γ. Ερώτηση 3η: 

  (1) Διατύπωση: «Στην ενότητα 3. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ C ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ζητείται στην παρ. 3.17 
΄΄Να διαθέτει ασύρματο ποδοδιακόπτη με πιστοποιητικό αδιαβροχοποίησης για την 
ενεργοποίηση της ακτινοσκόπησης και άλλων ψηφιακών λειτουργιών. Να 
αναφερθούν οι λειτουργίες. Οι λειτουργίες είναι: ακτινοσκόπηση ξεχωριστά για κάθε 
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πλάνο και ταυτόχρονα με διαφορετικό πλήκτρο, acquisition, ενεργοποίηση και 
reset του roadmap του Α επιπέδου, ενεργοποίηση και reset του roadmap του Β 
επιπέδου, απελευθέρωση της κίνησης της τράπεζας΄΄. Η ανωτέρω προδιαγραφή 
θέτει εκτός τα συστήματα της … Η απόκλιση αυτή δεν επιφέρει κανένα κλινικό 
περιορισμό ούτε επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία και παραγωγικότητα του 
τμήματος, ενώ περιορίζει τον ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η 
επαναδιατύπωση της τεχνικής προδιαγραφής: 3.17 ΄΄Να προσφερθεί εάν διατίθεται 
ασύρματος ποδοδιακόπτης με πιστοποιητικό αδιαβροχοποίησης για την 
ενεργοποίηση της ακτινοσκόπησης και άλλων ψηφιακών λειτουργιών. Να 
αναφερθούν οι λειτουργίες. Οι λειτουργίες είναι: ακτινοσκόπηση ξεχωριστά για κάθε 
πλάνο και ταυτόχρονα με διαφορετικό πλήκτρο, acquisition, ενεργοποίηση και 
reset του roadmap του Α επιπέδου, ενεργοποίηση και reset του roadmap του Β 
επιπέδου, απελευθέρωση της κίνησης της τράπεζας΄΄». 

  (2) Απάντηση: Ασύρματος ποδοδιακόπτης υπάρχει στο 
προηγούμενο μηχάνημα που τοποθετήθηκε προ δωδεκαετίας. Αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για τον έλεγχο του μηχανήματος. Ο ασύρματος ποδοδιακόπτης έχει το 
πλεονέκτημα του ότι μπορεί να γίνει και ενσύρματος. Ο ενσύρματος έχει τόση 
διαφορά όσο και το ενσύρματο με το ασύρματο τηλέφωνο αλλά στην καθημερινή  
πράξη προσδίδει μεγαλύτερη ευχρηστία κατά την επέμβαση και ακόμη μεγαλύτερη 
εργονομία. Η πιθανότητα παράσυρσης του καλωδίου και η βλάβη στον 
ποδοδιακόπτη στην περίπτωση της ενσύρματης συσκευής αλλά και ο 
τραυματισμός προσωπικού είναι επίσης πιθανή. Επιπλέον ο καθαρισμός του 
χώρου είναι ευκολότερος και καλύτερος. Σε ένα εργαστήριο που κανένα ορατό 
καλώδιο στο δάπεδο δεν συνδέει το μηχάνημα με τα περιφερικά του συστήματα, η 
παρουσία ενσύρματου ποδοδιακόπτη θα μετέφερε το προσωπικό δώδεκα (12) 
χρόνια πίσω στο χρόνο και στον τρόπο λειτουργίας. Για τους παραπάνω λόγους η 
προδιαγραφή παραμένει ως έχει.  

 δ. Ερώτηση 4η: 

  (1) Διατύπωση: «Στην ενότητα 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ – ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ζητείται στην παρ. 4.1 ΄΄Να 
διαθέτει σύστημα άμεσης ψηφιακής λήψης με επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή στερεάς 
κατάστασης FLATPANEL (για κάθε επίπεδο) μεγάλης διακριτικής ικανότητας, 
ομοιογένειας σε όλο το ωφέλιμο πεδίο διαστάσεων διαγωνίου 48 cm τουλάχιστον 
και για τα δύο επίπεδα. Η μήτρα απεικόνισης να είναι 2Κ για την απεικόνιση 
οποιασδήποτε προβολής του ενδιαφερόμενου ανατομικού σημείου και με πέντε (5) 
ακόμη τουλάχιστον πεδία μεγέθυνσης. Οι διαστάσεις του να είναι κατάλληλες για 
μικτή χρήση σε νεύρο-ακτινολογικά περιστατικά και εξετάσεις Περιφερικής 
Αγγειογραφίας με αφαιρετική τεχνική, με μήτρα απεικόνισης τάξης 2Κ και στα δύο 
(2) επίπεδα΄΄. Η ανωτέρω προδιαγραφή θέτει εκτός τα συστήματα Δύο επιπέδων 
(Bi-plane) της … καθώς διαθέτουν ψηφιακούς ανιχνευτές με ωφέλιμο πεδίο 
διαστάσεων διαγωνίου 42 cm και όχι 48 cm. Η απόκλιση αυτή δεν επιφέρει κανένα 
κλινικό περιορισμό καθώς η διάσταση των 42 cm διαγωνίου ωφέλιμου πεδίου δίνει 
καλύτερη ποιότητα εικόνας τόσο σε καρδιολογικές όσο και σε νευρολογικές – 
αγγειογραφικές εξετάσεις. Επίσης, παρέχει ευελιξία στις κινήσεις του στατώ. Το 
σύστημα της … διαθέτει 4 πεδία μεγέθυνσης και όχι 5 όπως ζητούν οι 
προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η επαναδιατύπωση της 
τεχνικής προδιαγραφής 4.1. ΄΄Να διαθέτει σύστημα άμεσης ψηφιακής λήψης με 
επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή στερεάς κατάστασης FLATPANEL (για κάθε επίπεδο) 
μεγάλης διακριτικής ικανότητας, ομοιογένειας σε όλο το ωφέλιμο πεδίο διαστάσεων 
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διαγωνίου 40 cm τουλάχιστον και για τα δύο επίπεδα. Επιθυμητό, η μήτρα 
απεικόνισης να είναι 2Κ για την απεικόνιση οποιασδήποτε προβολής του 
ενδιαφερόμενου ανατομικού σημείου και με τέσσερα (4) τουλάχιστον πεδία 
μεγέθυνσης. Οι διαστάσεις του να είναι κατάλληλες για μικτή χρήση σε νεύρο-
ακτινολογικά περιστατικά και εξετάσεις Περιφερικής Αγγειογραφίας με αφαιρετική 
τεχνική, με μήτρα απεικόνισης τάξης 2Κ και στα δύο (2) επίπεδα΄΄». 

 (2) Απάντηση: Το αρμόδιο Τμήμα του 251 ΓΝΑ, εκτός από την 
νευροακτινολογία (όπως αναφέρουν και οι προδιαγραφές) αναλαμβάνει 
περιστατικά ενδαγγειακής αντιμετώπισης ανευρυσματικής νόσου της αορτής, δια- 
δερμικών εμβολισμών σε αγγειοδυσπλασίες ή σε ανευρυσματική νόσο του κορμού 
και των άκρων του ανθρώπινου σώματος παιδιών και ενηλίκων, διαδερμικών 
αγγειοπλαστικών επεμβάσεων με ή χωρίς τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) στις 
καρωτίδες και στο υπόλοιπο αγγειακό δίκτυο, καθώς και θρομβεκτομών στα 
τελευταία, επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό ή στα λοιπά 
παρεγχυματικά και μη όργανα ή και στα άκρα, παρεμβάσεις στα χοληφόρα και το 
ουροποιητικό, διασφαγιτιδικές πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις αλλά και όλες 
τις επεμβάσεις όπως περιγράφονται από την Μόνιμη Διαταγή του Εργαστηρίου 
του Νοσοκομείου {διαγνωστικές πράξεις (ενδαρτηριακή ψηφιακή αγγειογραφία: 
εγκεφάλου - νωτιαίου μυελού - αορτικού τόξου – καρωτίδων – σπονδυλικών 
αρτηριών – αορτής - νεφρών – ήπατος – σπληνός – επινεφριδίων -λεπτού/παχέος 
εντέρου - Άνω/Κάτω άκρων), φλεβογραφίες, λεμφαγγειογραφίες, 
σπληνοπυλαιογραφία, διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία, ενδαγγειακή 
υπερηχοτομογραφία, αγγειογραφίες με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα, εγκάρσια 
απεικόνιση αγγείων και τρισδιάστατη ανασύσταση με OCT, τρισδιάστατες 
απεικονίσεις όλων των παραπάνω), επεμβατικές πράξεις (αγγειοπλαστικές σε 
περιφερικές αρτηρίες ή φλέβες και μοσχεύματα με μπαλόνι και με ή χωρίς 
τοποθέτηση Στεντ - μεταλλική ενδοπρόθεση-, θρομβεκτομές/ 
αθηρεκτομες/θρομβολύσεις, ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής –
θωρακικής αορτής, τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας, όλα τα 
παραπάνω υπό καθοδήγηση με ενδαγγειακούς ή κλασσικούς υπερήχους χωρίς τη 
χρήση σκιαγραφικού, διαδερμικές επεμβάσεις στα χοληφόρα, διαδερμικές 
επεμβάσεις στο ουροποιητικό σύστημα, διαδερμική τοποθέτηση γαστροστομίας –
γαστρονηστιδοστομίας - τοποθέτηση και αφαίρεση Port-a-Cath (PAC) – PICC- 
τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών γραμμών (μόνιμων ή προσωρινών) -τοποθέτηση 
καθετήρων αιμοκάθαρσης (μόνιμων ή προσωρινών) - εμβολισμοί σε αιμορραγία 
πεπτικού συστήματος -ανώτερου, κατώτερου-αιμόπτυση-κιρσοκήλη – σύνδρομο 
πυελικής συμφόρησης- τραύμα –αιμορραγία ήπατος, σπληνός, νεφρών, 
μυοσκελετικού κ.α. - αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών – επικοινωνιών περιφερικών 
αγγείων – προεγχειρητικοί παρηγορικοί και θεραπευτικοί εμβολισμοί όγκων 
περιφέρειας και σπλάχνων – χημειοεμβολισμοί}. Οι διαστάσεις των ανιχνευτών 
στο προς αντικατάσταση μηχάνημα είναι αυτές που περιγράφονται στην 
προδιαγραφή. Οι διαστάσεις αυτές έχουν κριθεί ως απαραίτητες για να είναι 
δυνατή η πραγματοποίηση όλων των παραπάνω. Συνεπώς, οι διαστάσεις των 
ψηφιακών ανιχνευτών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 48 cm σε διαγώνιο. Είναι 
διάσταση που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικοί φορείς στην αγορά. Η 
ανάλυση των 2Κ είναι άκρως απαραίτητη για τη βέλτιστη απεικόνιση με αντίκτυπο 
στην άμεση κλινική διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς. Ειδικά, σε περιστατικά 
εγκεφάλου η ανάλυση της εικόνας και η μεγαλύτερη γκάμα πεδίων μεγέθυνσης 
είναι μείζονος σημασίας. Το προς αντικατάσταση δωδεκαετίας μηχάνημα πληροί 
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τις παραπάνω προδιαγραφές. Για τους ως άνω λόγους η τιθέμενη προδιαγραφή 
δεν τροποποιείται. 

 ε. Ερώτηση 5η: 

  (1) Διατύπωση: «Στην ενότητα 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ – ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ζητείται στην παρ. 4.2. ΄΄Να 
διαθέτει μεγάλη διακριτική ικανότητα με βάθος λήψης τουλάχιστον 16 bit (και στα 
δύο επίπεδα) και όσο το δυνατό υψηλότερο παράγοντα μετατροπής ακτινοβολίας 
σε σήμα, τουλάχιστον 70 % (DQE).Το μέγεθος του pixel του κάθε ανιχνευτή να 
είναι όσο το δυνατόν μικρότερο ή ίσο από 160 μm΄΄. Καθώς και στην ενότητα 6. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ παρ.6.4 ΄΄Να είναι της 
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, με ψηφιακή μήτρα λήψης και απεικόνισης 2k με 
βάθος 16 bit΄΄. Η … σε όλη τη διαθέσιμη σειρά συστημάτων καρδιοαγγειογραφίας 
κατασκευάζει τους ψηφιακούς ανιχνευτές με μήτρα λήψης 1024×1024 pixels 14 
bits. Αυτή η μικρή απόκλιση από τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή δεν επιφέρει 
καμία απολύτως έκπτωση των δυνατοτήτων του συστήματος σχετικά με την 
ποιότητα των λαμβανόμενων εικόνων. Κατά την αξιολόγηση ποιότητας της τελικής 
διαγνωστικής πληροφορίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη η απεικονιστική 
αλυσίδα συμπεριλαμβανομένων και των μέσων θέασης των εικόνων στα οποία θα 
γίνει η διάγνωση από το χρήστη. Αναλυτικότερα οι οθόνες όλων των εταιρειών δεν 
έχουν δυνατότητα απεικόνισης μεγαλύτερη από 11 bit με αποτέλεσμα η χρήση 
μεγαλύτερης μήτρας λήψης να μην επηρεάζει την απεικόνιση επιπλέον 
διαβαθμίσεων του γκρι. Πέρα όμως από τον περιορισμό που θέτουν οι οθόνες 
θέασης της τελικής πληροφορίας, περιορισμό θέτει και το ανθρώπινο μάτι το οποίο 
δεν μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 10 bit ακόμα και αν υπήρχαν οθόνες με 
υψηλότερες δυνατότητες 
(www.ncbi.nih.gov/pmc/articles/IncreasingthenumberofGrayShadesinMedicalDispl
aySystems-HowmuchisEnough? J.DigitImagingTomKimpeandTomTuytschaever. 
Επίσης, διαθέτει μέγεθος Pixel του κάθε ανιχνευτή 200μm και όχι 160 μm. Η 
απόκλιση αυτή δεν επιφέρει κανένα υποβιβασμό στην ποιότητα της εικόνας καθώς 
βάση μελετών η διακριτική ικανότητα δεν βελτιώνεται όταν το μέγεθος pixel 
κυμαίνεται μεταξύ 150-200μm. Ενώ αντίθετα η χορηγούμενη δόση στον 
εξεταζόμενο αυξάνεται όσο μικραίνει το μέγεθος pixel. Βάσει των ανωτέρω 
προτείνουμε την αλλαγή των παραπάνω προδιαγραφών ως ακολούθως: ΄΄4.2 να 
διαθέτει μεγάλη διακριτική ικανότητα με βάθος λήψης τουλάχιστον 14 bit (και στα 
δύο επίπεδα) και όσο το δυνατό υψηλότερο παράγοντα μετατροπής ακτινοβολίας 
σε σήμα, τουλάχιστον 70% (DQE). Το μέγεθος του pixel του κάθε ανιχνευτή να 
είναι όσο το δυνατόν μικρότερο ή ίσο από 200 μm΄΄. Καθώς και στην ενότητα 6. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ παρ.6.4 ΄΄Να είναι της 
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας με ψηφιακή μήτρα λήψης και απεικόνισης της τάξης 
των 2k με βάθος 14 bit΄΄». 

  (2) Απάντηση: Η μήτρα 2K, ως προαναφέρθηκε, υπάρχει στο προς 
αντικατάσταση μηχάνημα από το 2007 και είναι σαφώς ανώτερη από την 1K 
(1024Χ1024) με σημαντική διαφορά στην ανάλυση και στην τελική μεγέθυνση. To 
μέγιστο δυναμικό εύρος της εικόνας καθορίζεται από τις διαβαθμίσεις του γκρι και 
κατά συνέπεια τα περισσότερα Bit έχουν ιδιαίτερη σημασία στην επεξεργασία της 
εικόνας και ειδικότερα σε 3D ανασυνθέσεις. Για το λόγο αυτό ζητείται το 
μεγαλύτερο δυνατό «βάθος» της εικόνας. Σε νευροακτινολογικά περιστατικά, η 
μέγιστη ανάλυση προσδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας στις μεγαλύτερες δυνατές 
μεγεθύνσεις των εγκεφαλικών αγγείων και των αγγείων του νωτιαίου μυελού. Η 

http://www.ncbi.nih.gov/pmc/articles/
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κλινική σημασία αυτής της προδιαγραφής προέρχεται από το ότι στο ΚΝΣ δεν 
υπάρχει λεπτομέρεια. Η δυνατότητα να διακρίνει κάποιος λεπτότατες δομές 
ισοδυναμεί με την αποφυγή απώλειας ζωής ή βαριάς αναπηρίας. Συνεπώς, για 
τους ως άνω λόγους, η τιθέμενη προδιαγραφή έχει σοβαρή σημασία από κλινικής 
απόψεως και παραμένει ως έχει.  

 στ. Ερώτηση 6η: 

  (1) Διατύπωση: «Στην ενότητα 5 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ζητείται 
στην παρ. ΄΄5.5 Η εξεταστική τράπεζα θα πρέπει να εκτελεί κινήσεις: -κατά τον 
διαμήκη άξονα μεγαλύτερη των 100 cm-κατά τον εγκάρσιο άξονα μεγαλύτερη των 
30 cm-καθ’ ύψος μεγαλύτερη των 100 cm και χαμηλότερη των 80 cm΄΄ 
trendelemburg/anti-trendelemburg τουλάχιστον 15 μοίρες από κάθε πλευρά και 
κλίση δεξιά-αριστερά τουλάχιστον 15 μοίρες από κάθε πλευρά. Η παραπάνω 
προδιαγραφή θέτει εκτός όλα τα συστήματα δύο επιπέδων της ... Η απόκλιση της 
εξεταστικής τράπεζας ως προς την κίνηση κατά τον εγκάρσιο άξονα είναι σχεδόν 
αμελητέα η προδιαγραφή ζητάει 30 cm και το σύστημα της … διαθέτει 28 cm. Η 
απαίτηση της προδιαγραφής για δυνατότητα κλίσης της εξεταστικής τράπεζας 
trendelemburg/anti- trendelemburg τουλάχιστον 15 μοίρες από κάθε πλευρά 
χαρακτηρίζει χειρουργικές εξεταστικές τράπεζες και όχι εξεταστικές τράπεζες 
αγγειογράφων. Η απαίτηση για εξειδικευμένη χειρουργική τράπεζα αυξάνει το 
κόστος κτήσης ενώ δεν προσδίδει κλινικό πλεονέκτημα. Για τους λόγους αυτούς 
προτείνεται η τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως: ΄΄5. Η 
εξεταστική τράπεζα θα πρέπει να εκτελεί κινήσεις: -κατά τον διαμήκη άξονα 
μεγαλύτερη των 100 cm-κατά τον εγκάρσιο άξονα μεγαλύτερη των 26 cm-καθ’ 
ύψος μεγαλύτερη των 100 cm και χαμηλότερη των 80 cm΄΄». 

  (2) Απάντηση: Οι παραπάνω προδιαγραφές ικανοποιούνται από το 
προς αντικατάσταση μηχάνημα. Είναι λοιπόν εντελώς ανακριβές όταν υπάρχει ήδη 
εγκατεστημένο αγγειογραφικό τραπέζι και όχι χειρουργικό στην αίθουσα του 
εργαστηρίου του Νοσοκομείου να δηλώνεται ότι η απαίτηση της προδιαγραφής για 
δυνατότητα κλίσης της εξεταστικής τράπεζας trendelemburg/anti-trendelemburg 
τουλάχιστον 15 μοίρες από κάθε πλευρά, χαρακτηρίζει χειρουργικές εξεταστικές 
τράπεζες και όχι εξεταστικές τράπεζες αγγειογράφων. Εξάλλου, η κλίση της 
εξεταστικής τράπεζας trendelemburg/anti–trendeleburg δίνει άλλες 15 μοίρες στη 
δυνατότητα απεικόνισης κεφαλουραίας ή ουροκεφαλικής κλίσης, όπως και η δεξιά 
αλλά και αριστερή κλίση. Πέραν αυτών, σε επεμβάσεις περιφέρειας σε παχύσαρκα 
άτομα αλλά και κατά την εισαγωγή σε αναισθησία η anti-trendelemburg θέση 
επιτρέπει στον ασθενή να αναπνέει με μεγαλύτερη ευχέρεια και τον καθιστά 
συνεργάσιμο ακόμη και σε χρονοβόρες επεμβάσεις. Υπάρχουν ασθενείς που δεν 
ανέχονται λόγω αναπνευστικών προβλημάτων ούτε για λίγα λεπτά την οριζόντια 
κατάκλιση. Από την άλλη πλευρά σε ασθενή που κάνει βαγοτονικό επεισόδιο, με 
το πάτημα ενός (1) κουμπιού, ο ιατρός φέρνει τον ασθενή σε θέση trendelemburg 
δηλαδή με το κεφάλι χαμηλότερα από τα πόδια χωρίς να χαλάσει το πεδίο 
εργασίας του ώστε ο ασθενής να ανανήψει. Οι πλαϊνές κλίσεις βοηθούν επίσης να 
στρέψουμε στο πλάι τον ασθενή για να κάνει εμετό χωρίς να κάνει εισρόφηση. 
αλλά και διευκολύνουν παρακεντήσεις απομακρύνοντας σπλάχνα από την οδό 
διέλευσης της βελόνης. Η μεγαλύτερη δυνατή κίνηση κατά τον εγκάρσιο άξονα 
επιτρέπει την απεικόνιση ετερόπλευρου άκρου από αυτό του σημείου 
παρακέντησης ή όταν έχουμε παρακεντήσει και από τα τέσσερα (4) άκρα όπως 
γίνεται κάποιες φορές στα θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα επιτρέπεται η απεικόνιση 
όλων των οδών. Επίσης, σε οριακές biplane λήψεις αυτή η πλάγια κίνηση 
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επιτρέπει την τοποθέτηση του θεραπευτικού στόχου στο κέντρο των monitor. Για 
τους παραπάνω λόγους η τιθέμενη προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 

 ζ.  Ερώτηση 7η: 

   (1) Διατύπωση: «Στην ενότητα 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ 3D, 4D ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ 
ΙΣΤΩΝ ζητείται 9.11 ΄΄Να διαθέτει πρόγραμμα νεύρο-πλοήγησης με καθοδήγηση 
της βελόνας σε πραγματικό χρόνο για τις περιπτώσεις βιοψιών κλπ. Να διαθέτει 
ενσωματωμένο στον ψηφιακό ανιχνευτή φωτεινή επικέντρωση, τύπου laser για τη 
βέλτιστη λειτουργία και στα δύο (2) επίπεδα΄΄. Τόσο τα συστήματα της … όσο και 
άλλων κατασκευαστών δεν διαθέτουν ενσωματωμένο στον ψηφιακό ανιχνευτή 
φωτεινή επικέντρωση, τύπου laser. Αποτελεί φωτογραφική προδιαγραφή για μία 
και μόνο εταιρεία. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η τροποποίηση της τεχνικής 
προδιαγραφής, ως ακολούθως: ΄΄9.11 Να διαθέτει πρόγραμμα νεύρο-πλοήγησης 
με καθοδήγηση της βελόνας σε πραγματικό χρόνο για τις περιπτώσεις βιοψιών 
κλπ΄΄». 

   (2) Απάντηση: Η φωτεινή επικέντρωση τύπου laser βοηθάει στην 
καθοδήγηση της βελόνας και πιο συγκεκριμένα προσδιορίζει με ακρίβεια το σημείο 
εισόδου της βελόνας στις επεμβατικές πράξεις. Εκτός των άλλων παρεμβάσεων 
(όπως προαναφέρθηκε), η διοσφυική προσπέλαση και έγχυση κόλλας για 
αντιμετώπιση διαφυγών τύπου II, αποτελούν τεχνικές που εφαρμόζονται μόνο στο 
εργαστήριο του 251 ΓΝΑ (στην Ελλάδα) και σε ελάχιστα κέντρα διεθνώς. 
Επιπλέον, το μοναδικό εργαστήριο στον κόσμο που με την ίδια τεχνική θεραπεύει 
διαφυγές τύπου I είναι επίσης αυτό της ΠΑ, γι’ αυτό και οι απαιτήσεις μας στη 
σκόπευση με τη χρήση ενσωματωμένων laser στους ανιχνευτές είναι τόσο 
σημαντική για την περαιτέρω βελτίωση της μεθόδου που θεραπεύει ασθενείς με 
χαμηλό ρίσκο και χαμηλό κόστος, χωρίς να απαιτηθεί η υποβολή των ασθενών 
αυτών σε μείζονες επικίνδυνες και υψηλού κόστους επεμβάσεις. Επιπρόσθετα, σε 
επιφανειακές βλάβες μειώνει την ακτινοβόληση αφού προσδιορίζει το σημείο 
εξέτασης. Σήμερα υπάρχουν ακόμη και τα τροχήλατα C-arm που διαθέτουν 
ενσωματωμένο Laser και καλό θα ήταν αυτή η τεχνολογία να ενσωματωθεί στα 
αγγειογραφικά συστήματα. Για τους λόγους αυτούς, η τιθέμενη προδιαγραφή 
παραμένει ως έχει.  

 θ.  Ερώτηση 8η: 

 (1) Διατύπωση: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Η … διαθέτει 
μεγάλη γκάμα φορητών συστημάτων υπερηχοτομογραφίας, τα οποία μπορούν να 
καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας, ωστόσο με τις δεδομένες 
τεχνικές προδιαγραφές αδυνατούμε να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό της 
Υπηρεσίας σας για τους ακόλουθους λογους: ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
΄΄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: 1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 
2. Ασύρματη ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-5 MHz) 
κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, κλπ και η οποία να διαθέτει σύστημα 
(kit) διενέργειας βιοψιών. 3. Ασύρματη ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος 
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συχνοτήτων (3-8 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις αγγείων και η οποία να διαθέτει 
σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. 4. Ασύρματη ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως 
φάσματος συχνοτήτων (5-12 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών 
οργάνων και αγγείων και η οποία να διαθέτει σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. 5. 
Ειδικό τροχήλατο του ίδιου κατασκευαστικού οίκου΄΄. Η απαίτηση των ανωτέρω 
τεχνικών προδιαγραφών, για λειτουργία του συστήματος με ασύρματες ηχοβόλες 
κεφαλές περιορίζει αμέριστα την συμμετοχή στο διαγωνισμό σας, με κίνδυνο 
συμμετοχής σε αυτόν μίας και μόνο εταιρείας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με 
το Δημόσιο Συμφέρον. Ζητούμε λοιπόν την αφαίρεση του όρου ΄΄ασύρματη΄΄ ή την 
προσθήκη του όρου ΄΄ή ενσύρματη΄΄ έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε άλλες 
καταξιωμένες εταιρείες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας 
εταιρείας να καταθέσουν στο παρόντα διαγωνισμό τις προσφορές τους 
προτείνοντας τα αντίστοιχα μοντέλα που διαθέτουν και έτσι η αξιότιμη επιτροπή να 
είναι σε θέση να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά τους και τελικώς να επιτευχθούν οι 
βέλτιστοι όροι προμήθειας για το Νοσοκομείο. Επίσης, όσον αφορά το εύρος 
φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας των ζητούμενων ηχοβόλων κεφαλών 
επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι περιορίζουν επίσης τον ανταγωνισμό θέτοντας 
εκτός διαγωνισμού πολλούς καταξιωμένους οίκους οι οποίοι διαθέτουν ανάλογες 
ηχοβόλες κεφαλές απολύτως κατάλληλες για την χρήση την οποία προορίζονται, 
καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενων εξετάσεων αλλά παρουσιάζουν 
διαφοροποιήσεις ως προς τα ζητούμενα μεγέθη. Συνεπώς προτείνουμε να 
απαλειφθούν τα συγκεκριμένα εύρη συχνοτήτων και να τροποποιηθούν οι 
προδιαγραφές ζητώντας ΄΄να αναφερθεί το εύρος φάσματος συχνοτήτων΄΄ έτσι 
ώστε η κάθε εταιρεία να είναι σε θέση να καταθέσει την πρότασή της και η αρμόδια 
επιτροπή να αξιολογήσει αναλόγως τα συνολικά χαρακτηριστικά και τεχνολογία 
των κεφαλών αυτών. ΄΄ Έγχρωμη LCDοθόνη ≥ 15’’ ΄΄. Αναφορικά με την ως άνω 
τεχνική προδιαγραφή, θέλουμε να επισημάνουμε ότι εφόσον πρόκειται για φορητό 
σύστημα τύπου tablet το μέγεθος οθόνης που ζητείται είναι ιδιαίτερα μεγάλο και 
συναντάται κυρίως σε συστήματα υπερηχοτομογραφίας άλλου τύπου όπως τα 
laptop ή ακόμα και σε τροχήλατους υπερήχους. Εφόσον λοιπόν απώτερος σκοπός 
των χρηστών είναι να προμηθευτούν ένα ευέλικτο και εύχρηστο σύστημα 
προτείνουμε την μείωση του ζητούμενου μεγέθους οθόνης σε περίπου 10-12’’, που 
είναι και το σύνηθες μέγεθος αυτού του τύπου συστημάτων». 

 (2) Απάντηση: Το Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας και 
Νευροακτινολογίας διαθέτει ήδη φορητά μηχανήματα με τις προδιαγραφές 
ανάλογες αυτών που περιγράφονται. Μάλιστα, το Νοσοκομείο διαθέτει σύγχρονο 
φορητό μηχάνημα του συγκεκριμένου ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, το 
οποίο χρησιμοποιείται ως φορητό εκτός αίθουσας κυρίως. Η συγκεκριμένη 
απαίτηση προέρχεται από το γεγονός 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. Η ποιότητα και η εργονομία του κάθε 
συστήματος διαφέρει και είναι αξιολογήσιμη. Συνεπώς, προς το συμφέρον του 
ασθενούς και του εργαστηρίου αλλά και για τη διασφάλιση του δημοσίου 
συμφέροντος η τιθέμενη προδιαγραφή παραμένει ως έχει. Ενδεικτικά, 
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παρατίθενται κατασκευαστές υπερηχοτομογράφων με μικρό μέγεθος, τύπου tablet 
και με ασύρματες κεφαλές, ως εξής: 

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

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

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

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

2. Συναφώς, σημειώνεται ότι με τα (β) έως (στ) 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 
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