
 

Θέμα: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΔΎΟ 
ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023». 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  ανακοινώνει ότι έληξε στις 

28/05/2021 η ανοιχτή Α' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  «ΔΎΟ 

ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ 

ΕΣΠΑ 2021-2023 με κωδικό 21DIAB000016872, και κατατέθηκαν σχόλια-παρατηρήσεις από 5 εταιρείες οι 

οποίες επισυνάπτονται. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται 

να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. 
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εταιρειών στο διαγωνισμό και αφετέρου να εξασφαλιστεί η προμήθεια εκ μέρους του νοσοκομείου 

ενός σύγχρονου μηχανήματος υπερηχογραφίας της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας, το οποίο θα 

διαθέτει υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά, δεδομένου και του υψηλού προϋπολογισμού που 

διατίθεται για το συγκεκριμένο έργο. Πιο συγκεκριμένα τα σημεία τα οποία προτείνουνε να 

τροποποιηθούν / προστεθούν / αφαιρεθούν είναι : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8. Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 1,5-5 MHz, 

κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας Aναφορικά με την 

ως άνω τεχνική προδιαγραφή, επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι για την αναβάθμιση των 

προδιαγραφών έτσι ώστε το νοσοκομείο να προμηθευτεί έναν υπερηχοτομογράφο της πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας προτείνουμε η ως άνω ζητούμενη ηχοβόλος κεφαλή Convex να είναι 

τεχνολογίας μονού κρυστάλλου για την δυνατότητα παροχής του βέλτιστου κλινικού 

αποτελέσματος. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : 8. Ηχοβόλο 

κεφαλή Convex μονού κρυστάλλου, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 1,5-5 MHz, κατάλληλη για 

εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 9. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 5-15 MHz, 

κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων (μαστού, θυρεοειδούς, οσχέου) Αναφορικά με την 

ως άνω ζητούμενη υψίσυχνη ηχοβόλο κεφαλή Linear Array, θέλουμε να τονίσουμε ότι η ηχοβόλος 

κεφαλή που προτείνει η εταιρεία μας για την κάλυψη των απαιτήσεων της προδιαγραφής και των 

αυξημένων αναγκών του Τμήματος για το οποίο προορίζεται ο υπερηχοτομογράφος, είναι 

σύγχρονης και προηγμένης τεχνολογίας πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων (τύπου Matrix - άνω 

των 1000 πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων) η οποία παρέχει άριστη διεισδυτικότητα της ηχητικής 

δέσμης σε σχέση με τις συμβατικές ηχοβόλες κεφαλές, με αποτέλεσμα την άριστη διακριτική 

ικανότητα και ποιότητα εικόνας προσφέροντας σημαντικότατα διαγνωστικά οφέλη. Η τεχνολογία 

των κεφαλών Matrix αποφέρει σημαντικότατα διαγνωστικά οφέλη διότι παρέχεται η δυνατότητα 

σάρωσης με πολύ υψηλή διακριτική ικανότητα σε όλη της διαδρομή της δέσμης των υπερήχων 

ακόμη και σε μεγάλα βάθη. Εφόσον λοιπόν από τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται να 

προσφερθούν στην βασική σύνθεση του συστήματος δύο ηχοβόλες κεφαλές τύπου Linear Array, 

προτείνουμε την εξής τροποποίηση ως προς την υψίσυχνη ηχοβόλο κεφαλή: 9. Ηχοβόλο κεφαλή 

Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 5-15 MHz, πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων άνω των 

1000 τύπου Μatrix κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων (μαστού, θυρεοειδούς, 

οσχέου) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, 

ευρέως φάσματος συχνοτήτων 3-11 MHz, κατάλληλη για εξετάσεις αγγείων. Καθώς ζητείται ήδη 

να προσφερθεί στην βασική σύνθεση υψίσυχνη ηχοβόλος κεφαλή Linear Array, προτείνουμε την 

τροποποίησης της προδιαγραφής αυτής ως προς το εύρος συχνοτήτων έτσι ώστε το προσφερόμενο 

μηχάνημα να παρέχει την δυνατότητα εξετάσεων σε εν τω βάθει αγγεία και όργανα. Συνεπώς 

προτείνουμε την τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής ως εξής: 10. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, 

ευρέως φάσματος συχνοτήτων 2-8 MHz, κατάλληλη για εξετάσεις αγγείων. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital 

Beamformer). Nα περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία… Στο σημείο αυτό επιθυμούμε τονίσουμε 

ότι το απεικονιστικό – ποιοτικό επίπεδο των σύγχρονων συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας 

τελευταίας γενιάς καθορίζεται από ορισμένες πολύ σημαντικές παραμέτρους, όπως είναι το 

δυναμικό εύρος, ο ρυθμός ανανέωσης εικόνας, το βάθος σάρωσης και φυσικά ο αριθμός των 

ψηφιακών καναλιών επεξεργασίας του ψηφιακού διαμορφωτή δέσμης. Τα παραπάνω αποτελούν 

βασικά στοιχεία τα οποία αξιολογούνται και βαθμολογούνται από την αξιότιμη επιτροπή 

προκειμένου να επιτευχθεί η πλέον συμφέρουσα για την αναθέτουσα αρχή προσφορά. Όλα τα 

σύγχρονα συστήματα υπερηχογραφίας υψηλής και κορυφαίας τεχνολογίας διαθέτουν ιδιαίτερα 

υψηλές αριθμητικές τιμές δυναμικού εύρους, ταχύτατο ρυθμό ανανέωσης της εικόνας, μεγάλο 

βάθος σάρωσης και υψηλό αριθμό καναλιών επεξεργασίας τα οποία εξασφαλίζουν υψηλής 

διαγνωστικής ποιότητας και ακρίβειας εξετάσεις παρέχοντας άριστη διακριτική ικανότητα και 

εξαιρετικής ευκρίνειας εικόνες. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί, 

αναφέροντας τον αριθμό καναλιών επεξεργασίας ως κατωτέρω αναφέρουμε για την διασφάλιση 



προμήθειας ενός σύγχρονου συστήματος υψηλής και προηγμένης τεχνολογίας που θα δύναται να 

καλύψει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις αυξημένες ανάγκες του τμήματος : Ψηφιακός 

Διαμορφωτής Δέσμης Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital Beamformer). Άνω των 450.000 

καναλιών επεξεργασίας. Nα περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία… ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ SECTOR Phased Array Μαλακών μορίων 2-10 MHz 

Προτείνουμε την πολύ μικρή τροποποίηση ως προς το άνω εύρος των κατ΄επιλογή ζητούμενων 

καρδιολογικών SECTOR Phased Array ηχοβόλων κεφαλών, χωρίς η διαφορά αυτή να επηρεάζει σε 

καμία περίπτωση την ευκρίνεια και απεικονιστική ποιότητα των εικόνων: SECTOR Phased Array 

Μαλακών μορίων 2-9 MHz ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Στο 

σημείο αυτό επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι για την διασφάλιση προμήθειας ενός σύγχρονου 

συστήματος υπερηχογραφίας, λαμβάνοντας υπόψιν και τον υψηλό προϋπολογισμό που διατίθεται 

για την συγκεκριμένη προμήθεια, προτείνουμε την προσθήκη της κάτωθι προδιαγραφής η οποία 

προδίδει στο σύστημα επιπλέον δυνατότητες διευρύνοντας το εύρος εξετάσεων που θα 

πραγματοποιεί. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε να ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές 

επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές τρισδιάστατης πραγματικού χρόνου απεικόνισης (Real Time 3D/ 4D) 

και συγκεκριμένα: 4D Hχοβόλες κεφαλές Convex, Linear, ενδοκοιλοτική 2-18 ΜΗz TEXNIKH 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τεχνικές υψηλής ευαισθησίας 

ανίχνευσης για μελέτη αγγειώσεων και μικροαγγειώσεων σε ανατομικές περιοχές υψηλού 

κινδύνου. Να προσφερθούν προς επιλογή και να περιγραφούν αναλυτικά Δεδομένου του υψηλού 

προϋπολογισμού που διατίθεται για την συγκεκριμένη προμήθεια, θεωρούμε απαραίτητο να 

συμπεριλαμβάνεται στην βασική σύνθεση του συστήματος και όχι προς επιλογή η ως άνω τεχνική 

η οποία έχει ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή σε περιπτώσεις αγγειακών θρομβώσεων/μεγάλων 

στενώσεων ή στη μελέτη αιμάτωσης ύποπτων για κακοήθεια ευρημάτων κ.λ.π. και επιπροσθέτως 

θεωρούμε απαραίτητη την λειτουργίας της χωρίς χρήση του φαινομένου Doppler παρά μόνο από 

τις πληροφορίες της ασπρόμαυρης απεικόνισης για παροχή άριστης διακριτικής ικανότητας, 

μεγαλύτερης ακρίβειας κλπ. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

Τεχνικές υψηλής ευαισθησίας ανίχνευσης για μελέτη αγγειώσεων και μικροαγγειώσεων σε 

ανατομικές περιοχές υψηλού κινδύνου χωρίς τους περιορισμούς του φαινομένου Doppler. Να 

προσφερθεί στην βασική σύνθεση και να περιγραφούν αναλυτικά TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών 

(Strain Ελαστογραφία). Να προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφούν αναλυτικά. Δεδομένου 

του υψηλού προϋπολογισμού που διατίθεται για την συγκεκριμένη προμήθεια, θεωρούμε 

απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται στην βασική σύνθεση του συστήματος και όχι προς επιλογή η 

σημαντικότατη για την ακτινολογία τεχνική STRAIN ELASTOGRAPHY και συνεπώς: Τεχνική 

μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (Strain Ελαστογραφία). Να προσφερθεί στην βασική 

σύνθεση και να περιγραφούν αναλυτικά. TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τεχνική μελέτης της Shearwave Ελαστογραφίας και μετρήσεων αυτής με 

χρήση Convex κεφαλής. Να προσφερθεί προς επιλογή. Mε γνώμονα πάντα την αναβάθμιση των 

τεχνικών προδιαγραφών προτείνουμε η ζητούμενη τεχνική SHEAR ELASTOGRAPHY να είναι 

τελευταίας γενιάς Shear Wave (Two Dimensional) με ρυθμιζόμενο από το χειριστή πεδίο 

ενδιαφέροντος η οποία θα λειτουργεί όχι μόνο με την Convex αλλά και με την Linear της βασική 

σύνθεσης. Συνεπώς για την δυνατότητα προμήθειας εκ μέρους του Νοσοκομείου, συστήματος της 

πλέον προηγμένης τεχνολογίας, προτείνουμε την τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής ως εξής: 

: Τεχνική μελέτης της 2D Shearwave Ελαστογραφίας και μετρήσεων αυτής με χρήση Convex και 

μία Linear κεφαλής της βασικής σύνθεσης με μεταβαλλόμενο ROI. Να προσφερθεί προς επιλογή. 

TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επεξεργασία 

εικόνων μετά την λήψη (post processing) Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς 

αξιολόγηση. Θεωρούμε απαραίτητη την τροποποίηση της ως άνω τεχνικής προδιαγραφής ως 

κατωτέρω περιγράφουμε καθώς η δυνατότητα το σύστημα να έχει ευρύ γκάμα επεξεργασίας 

εικόνων και παραμέτρων μετά την λήψη, διευκολύνει τον χειριστή δίνοντάς του την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσει πλήρη μελέτη και να προβεί επαναδιάγνωση των εξετάσεων απαλλαγμένος από 



την πίεση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ασθενούς. Προτείνουμε λοιπόν για την 

αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών την εξής τροποποίηση: Επεξεργασία εικόνων μετά την 

λήψη (post processing) Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση. Η 

επεξεργασία αυτή να αφορά σε απεικονιστικές παραμέτρους όπως δυναμικό εύρος, TGC, εγχρώμου 

Doppler, παλμικού Doppler, αντιστροφή φάσματος, γωνία Doppler, κ.λ.π.) TEXNIKH 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υψηλό Δυναμικό Εύρος 

(Dynamic Range) ≥ 300 dB Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 2.000 f/sec Αναφορικά με 

τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι για την διασφάλιση προμήθειας 

συστήματος υψηλής διαγνωστικής ποιότητας και ακρίβειας και συνεπώς για την αναβάθμιση των 

τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητούνται ηψλότερα μεγέθη όσον αφορά το 

ζητούμενο δυναμικό εύρος και τον ρυθμό ανανέωσης εικόνας προκειμένου να παρέχονται άριστης 

διακριτικής ικανότητας και εξαιρετικής ευκρίνειας εικόνες εξετάσεων. Συνεπώς προτείνουμε την 

εξής τροποποίηση : Υψηλό Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range) ≥ 400 dB Ρυθμός ανανέωσης 

εικόνας (Frame Rate) ≥ 2.900 f/sec TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 5 Να περιγραφεί 

αναλυτικά Όσον αφορά το ζητούμενο αριθμό ενεργών θυρών, επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι από 

τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τρεις ηχοβόλες κεεφαλές που θα συνοδεύουν το μηχάνημα. 

Συνεπώς η απαίτηση για πέντε ενεργές θύρες, περιορίζουν αμέριστα τον ανταγωνισμό, χωρίς 

ουσιαστικό λόγο και συνεπώς θεωρούμε απαραίτητη την τροποποίηση της ως άνω προδιαγραφής 

ως εξής: Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 4 Να περιγραφεί αναλυτικά 

TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σύγχρονο 

πληκτρολόγιο με οθόνη αφής (≥13”) και καθ’ ύψος ρύθμισης για μέγιστη εργονομία και αύξηση 

της παραγωγικότητας. Να περιγραφεί αναλυτικά Το εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος της οθόνης αφής 

που ζητείται από την ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή, περιορίζει σημαντικά την συμμετοχή στον 

διαγωνισμό, καθώς δεν διατίθεται από πολλούς μεγάλους καταξιωμένους οίκους, 

συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας. Θέλουμε να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι 

σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος της οθόνης απεικόνισης και όχι της οθόνης χειρισμού του 

μηχανήματος. Ένα μέγεθος της τάξεως των 10’’ που διατίθεται από όλα τα σύγχρονα συστήματα 

υπερηχογραφίας είναι επαρκές και καθιστά τον υπέρηχο εξαιρετικά εύχρηστο και εργονομικό στην 

καθημερινή χρήση από τον ιατρό. Συνεπώς για την αποφυγή αποκλεισμού από τον διαγωνισμών 

κορυφαίων συστημάτων προτείνουμε η ως άνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: Σύγχρονο 

πληκτρολόγιο με οθόνη αφής (≥10”) και καθ’ ύψος ρύθμισης για μέγιστη εργονομία και αύξηση 

της παραγωγικότητας. Να περιγραφεί αναλυτικά TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έγχρωμη Οθόνη LCD ≥21” Συνεπώς όπως αναφέρουμε στην 

προηγούμενη παράγραφο, σημαντικότατο χαρακτηριστικό σε ένα σύστημα υπερηχογραφίας είναι 

το μέγεθος της οθόνης, έτσι ώστε να διευκολύνει τον χειριστή παρέχοντας του την μεγαλύτερη 

δυνατή ευκρίνεια και διακριτική ικανότητα των εικόνων των εξετάσεων. Θεωρούμε λοιπόν 

απαραίτητη την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως ακολούθως περιγράφουμε: 

Έγχρωμη Οθόνη LCD ≥23” ΠΡΟΣΘΗΚΗ TEXNIKHΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επιπλέον θεωρούμε απολύτως απαραίτητο το ζητούμενο 

σύστημα να δύναται να λειτουργήσει με την Συνδυαστική τεχνική συγχρονισμού της απεικόνισης 

στην οθόνη του υπερηχοτομογράφου, της εικόνας του υπερηχοτομογράφου σε πραγματικό χρόνο 

με λήψεις/ακολουθίες εικόνων άλλων απεικονιστικών συστημάτων όπως CT, MR, PET-CT και 

προηγούμενες εξετάσεις του υπερηχοτομογράφου επιτρέποντας την ογκομετρική πλοήγηση στις 

ακολουθίες αυτές. Συνεπώς για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να 

προστεθεί η εξής προδιαγραφή: Να προσφερθεί προς επιλογή για αγορά στο μέλλον Συνδυαστική 

τεχνική συγχρονισμού της απεικόνισης στην οθόνη του υπερηχοτομογράφου, της εικόνας του 

υπερηχοτομογράφου σε πραγματικό χρόνο με λήψεις/ακολουθίες εικόνων άλλων απεικονιστικών 

συστημάτων όπως CT, MR, PET-CT και προηγούμενες εξετάσεις του υπερηχοτομογράφου 

επιτρέποντας την ογκομετρική πλοήγηση στις ακολουθίες αυτές καθώς και με συνδυασμό τεχνικών 

σκιαγραφικών και ελαστογραφίας TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Online UPS Η μονάδα του online UPS να είναι ειδικά 

σχεδιασμένη για υπερηχοτομογράφο Aναφορικά με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, 

προτείνουμε την τροποποίησή της ως ακολούθως περιγράφουμε δίδοντας την δυνατότητα 

προσφοράς εκ μέρους των εταιρειών, αντί ενός επιπρόσθετου εξωτερικού συστήματος, που καθιστά 

αυτομάτως το σύστημα λιγότερο εργονομικό, να δύναται το σύστημα να λειτουργήσει με 

ενσωματωμένη μπαταρία για αυτονομία λειτουργίας σε περίπτωση που αυτό βρεθεί εκτός δικτύου. 

Συνεπώς προτείνουμε: Online UPS Η μονάδα του online UPS να είναι ειδικά σχεδιασμένη για 

υπερηχοτομογράφο. Εναλλακτικά να προσφερθεί ενσωματώμενη μπαταρία ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο 

κατασκευαστικός οίκος να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας κατά ISO σειράς 13485 και 9001 για την 

κατασκευή και διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις Σχετικά με την απαίτηση της προδιαγραφής για την πιστοποίηση του 

κατασκευαστή με ISO 9001 σημειώνουμε ότι το πρότυπο ΙSO 13485 είναι εξειδικευμένο πρότυπο 

το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αναφορικά με τον σχεδιασμό, 

την παραγωγή, την εμπορία, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, ενώ το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα γενικό πολυτομεακό πρότυπο διαχείρισης 

ποιότητας το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από τις βιομηχανίες και τις υπηρεσίες που δεν έχουν 

συγκεκριμένο πρότυπο που να διέπει τη διαχείριση της ποιότητας για το πεδίο δραστηριότητάς 

τους. Συνεπώς, δεν απαιτείται η πιστοποίηση του κατασκευαστή και με τα δύο πρότυπα αλλά αρκεί 

η πιστοποίηση με το ISO 13485 καθώς το πρώτο (13485) συμπεριλαμβάνει και καλύπτει το 

δεύτερο (9001). Προς επίρρωση των ανωτέρω, το άρθρο 2 παρ. 2 της ΥΑ 

ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004(ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) προβλέπει: 1. Η ευθύνη του ελέγχου ανήκει στην 

Αρμόδια Αρχή (ΕΟΦ). Την επαλήθευση και τήρηση των αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών του 

συστήματος αναλαμβάνουν οι Οργανισμοί που κοινοποιούνται στο πλαίσιο των ισχυουσών 

κοινοτικών Οδηγιών (90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, μιας 

ή περισσοτέρων εξ αυτών. 2. Οι Οργανισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά την 

άσκηση της περιγραφόμενης στο άρθρο αυτό δραστηριότητας τους, λαμβάνουν υπ' όψη τους την 

ύπαρξη Συστήματος για την Ποιότητα κατά τα ισχύοντα σχετικά διεθνή (ISO) ή/και ευρωπαϊκά 

(ΕΝ) πρότυπα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη χορήγηση της προβλεπόμενης βεβαίωσης 

από κοινοποιημένο οργανισμό λαμβάνεται υπόψη η πιστοποίηση βάσει οποιουδήποτε από τα 

ισχύοντα διεθνή (ISO) και ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα για την ύπαρξη συστήματος για την ποιότητα. 

Συνεπώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να διορθωθεί η απαίτηση του όρου και να διαμορφωθεί ως 

αναφέρεται κατωτέρω μη θέτοντας ως υποχρεωτικό την κατάθεση ISO 9001 του κατασκευαστικού 

οίκου:. Ο κατασκευαστικός οίκος να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας κατά ISO σειράς 13485 ή / και 

9001 για την κατασκευή και διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να κατατεθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις Aξιότιμοι Κύριοι, Είμαστε σίγουροι πως οι προτάσεις μας 

βασίζονται σε λογικά και επιστημονικά επιχειρήματα που λάβουν εκ μέρους της αξιότιμης 

επιτροπής της δέουσας προσοχής. Οι προτάσεις στηρίζονται αποκλειστικά στην προσπάθεια 

αναβάθμισης των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών έτσι ώστε το νοσοκομείο να 

προμηθευτεί ένα σύστημα της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για κάλυψη των αυξημένων αναγκών 

του. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας. Για την 

εταιρεία Αναστάσιος Ελευθεράκης Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων GE 
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Όνομα ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ Email akolessia@protoncy.gr Άρθρο Σχόλια επι των προδιαγραφών Ημ/νία 27/05/2021 

Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟ/ΝΙΑΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 0000009038 Αθήνα, 

27 Μαΐου 2021 ΘΕΜΑ: Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

«ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ 

ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023» Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια του 

υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5635/11-05-2021, ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, σας 

αποστέλλουμε τα σχόλιά μας: Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό κρίση 



διαγωνισμό και να υποβάλλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη της διακήρυξης, προσφέροντας 

υπερηχογράφο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, του κατασκευαστικού οίκου 

CanonMedicalSystemsΙαπωνίας, ο οποίος φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Κατωτέρω σας παραθέτουμε τα σχόλια της εταιρεία μας ώστε να έχουμε 

την δυνατότητα να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό με ένα σύγχρονο μηχάνημα υπερηχογραφίας 

υψηλής ευκρίνειας. Λαμβάνοντας λοιπόν ως δεδομένο ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι η 

μέγιστη συμμετοχή οικονομικών φορέων ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να 

επιτυγχάνονται οι βέλτιστοι όροι προμήθειας για την Αναθέτουσα Αρχή. Πιο συγκεκριμένα οι 

τεχνικές προδιαγραφές που προτείνουμε να τροποποιηθούν χωρίς να μειώνεται στο ελάχιστο η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του συστήματος, είναι οι ακόλουθες Η τεχνολογία στα 

συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε ένα κορυφαίο 

τεχνολογικά σύστημα υπερήχου. Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί των 

προδιαγραφών: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Στην παράγραφο: «CONVEX 

Array 2.0-5.0 MHz» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον 

τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας 

την υψηλή ποιότητα απεικόνισης και μεγαλύτερο εύρος περιστατικών «CONVEX Array 1.0-10.0 

MHz» Στην παράγραφο: «LINEAR Array 3.0-9.0 MHz» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να 

διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης και μεγαλύτερο εύρος 

περιστατικών «LINEAR Array 3.0-24.0 MHz» Στην παράγραφο: «Phased Array 1.0-10.0 MHz» 

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα 

και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης 

και μεγαλύτερο εύρος περιστατικών «Phased Array 1.0-12.0 MHz» Στην παράγραφο: «Άλλες 

ηχοβόλες κεφαλές Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή επιπλέον όπως ηχοβόλες 

κεφαλές Pencil Intracardiac ICE, διοισοφάγειες, παιδιατρικές διοισοφάγειες. Να περιγραφεί η 

τεχνολογία τους προς αξιολόγηση» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της 

πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, 

διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης και δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ενός μεγάλου 

εύρους προαιρετικών λειτουργιών, που θα επιλεγούν από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τα είδη των 

εξετάσεων που δίνονται σε αυτό. «Άλλες ηχοβόλες κεφαλές Να αναφερθούν και να προσφερθούν 

προς επιλογή επιπλέον όπως ηχοβόλες κεφαλές διοισοφάγειες, παιδιατρικές διοισοφάγειες, 

χειρουργικές και άλλες. Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στην παράγραφο: «Να διαθέτει δυνατότητα σύντηξης 

υπερηχογραφικής εικόνας με ακτινοσκοπική για δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο ανατομικής 

καθοδήγησης με οδηγά σημεία (landmarks) κατά την διενέργεια επεμβατικών πράξεων (echo-

fluoro guidance). Να προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να 

διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης «Δυνατότητα σύντηξης 

υπερηχογραφικής εικόνας με ακτινοσκοπική για δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο ανατομικής 

καθοδήγησης με οδηγά σημεία (landmarks) κατά την διενέργεια επεμβατικών πράξεων (echo-

fluoro guidance). Να προσφερθεί προς επιλογή εφόσον διατίθεται και να περιγραφεί» Στην 

παράγραφο: «Να περιλαμβάνεται πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού του κλάσματος εξώθησης 

της αριστερής κοιλίας τόσο από τα δισδιάστατα όσο και από τα τρισδιάστατα δεδομένα. Να 

προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί» ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Στην παράγραφο: «Πρόγραμμα 

αυτόματου υπολογισμού του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας τόσο από τα δισδιάστατα 

όσο και από τα τρισδιάστατα δεδομένα. Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να 

περιγραφεί.» Όπως αποσαφηνιστούν οι δύο παράγραφοι, ώστε να μην αλληλοαναιρούνται και 

διαμορφωθούν, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και 

υψηλής ποιότητας απεικόνισης, με όλες τις απαραίτητες καρδιολογικές μετρήσεις. Με το 

προηγμένο σύστημα της Canon, οι μετρήσεις του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας τόσο 



από τα δισδιάστατα όσο και από τα τρισδιάστατα δεδομένα, γίνονται αυτόματα από το σύστημα και 

αποτελούν βασικό κομμάτι πλέον σε όλες τις καρδιολογικές εξετάσεις. «Πρόγραμμα αυτόματου 

υπολογισμού του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας τόσο από τα δισδιάστατα όσο και 

από τα τρισδιάστατα δεδομένα. Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί.» Στην 

παράγραφο: «Έγχρωμη Οθόνη αναρτημένη σε αρθρωτό βραχίονα με δυνατότητα ρύθμισης ύψους 

περιστροφής και κλίσης ≥21”» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον 

τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, εργονομικά και λειτουργικά φιλικό προς το χρήστη, 

εξασφαλίζοντας γρήγορη και άνετη εξέταση. «Έγχρωμη Οθόνη αναρτημένη σε αρθρωτό βραχίονα 

με δυνατότητα ρύθμισης ύψους περιστροφής και κλίσης ≥23” καθώς και σύγχρονο πλήρες 

πληκτρολόγιο χειρισμού εργονομικά τοποθετημένο και ρυθμιζόμενο κατ΄ ύψος με κατεύθυνση 

αριστερά – δεξιά ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέταση και την εκάστοτε θέση του 

χειριστή. Να διαθέτει οθόνη αφής (touch screen) ≥12’’για μέγιστη εργονομία για την ευκολότερη 

και γρηγορότερη χρήση του συστήματος» Στην παράγραφο: «Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων 

(calipers) ≥ 8» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής 

εξέλιξης σύστημα, εξασφαλίζοντας δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων. «Πολλαπλά ζεύγη 

μετρήσεων (calipers) ≥ 16» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Στην παράγραφο: 

«Μονάδα σκληρού δίσκου Ενσωματωμένος ≥ 2 Tb» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η 

προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης «Μονάδα σκληρού δίσκου 

Ενσωματωμένος ≥ 1 Tb» Διασυνδεσιμότητα συστήματος Στην παράγραφο: «Nα προσφερθεί στη 

βασική σύνθεση ανεξάρτητος ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας με δυνατότητες ανάλυσης των 

δεδομένων από την τρισδιάστατη και δισδιάστατη απεικόνιση καθώς και τήρηση πλήρους αρχείου 

ασθενών. Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να 

διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης και έχοντας 

διασφαλίσει ότι η ποσοτικοποίηση, καταγραφή και αρχειοθέτηση γίνεται άμεσα από το υψηλών 

προδιαγραφών σύστημα. Αποβλέποντας στην προσφορά της υψηλότερης κατηγορίας συστήματος 

υπερήχου του οίκου Canon και σε δεύτερο χρόνο την απόκτηση ενός PC από το νοσοκομείο σας. 

«Nα προσφερθεί προς επιλογή ανεξάρτητος ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας με δυνατότητες 

ανάλυσης των δεδομένων από την τρισδιάστατη και δισδιάστατη απεικόνιση καθώς και τήρηση 

πλήρους αρχείου ασθενών. Να προσφερθεί και να περιγραφεί» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στην παράγραφο 

8: «Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 1,5-5 MHz, κατάλληλη για εξετάσεις 

άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας.» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται 

η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης και μεγαλύτερο εύρος περιστατικών 

«Ηχοβόλο κεφαλή Convex, τεχνολογίας Single crystal, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 1,5-6 MHz, 

κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας.» ΤΥΠΟΙ 

ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Στην παράγραφο: «LINEAR Array ειδικού σχήματος Ι ή Τα 

(χειρουργικές και άλλες εφαρμογές) 5-18 MHz» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η 

προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης και μεγαλύτερο εύρος περιστατικών 

«LINEAR Array ειδικού σχήματος Ι, Τ ή Hockey (χειρουργικές, λαπαροσκοπικές και άλλες 

εφαρμογές) 5-18 MHz» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στην παράγραφο: 

«Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (Strain Ελαστογραφία). Να προσφερθεί προς 

επιλογή και να περιγραφούν αναλυτικά.» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια 

της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, 

αποβλέποντας στην υψηλή ποιότητα απεικόνισης, όπως προσφέρει η real time ελαστογραφία της 

Canon, στο μεγαλύτερο εύρος περιστατικών «Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών 

(Strain Ελαστογραφία) πραγματικού χρόνου. Να λειτουργεί με Convex, Linear και ενδοκοιλοτικές 

κεφαλές. Να προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφούν αναλυτικά.» Στην παράγραφο: 



«Τεχνική μελέτης της Shearwave Ελαστογραφίας και μετρήσεων αυτής με χρήση Convex κεφαλής. 

Να προσφερθεί προς επιλογή.» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον 

τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, αποβλέποντας 

στην υψηλή ποιότητα απεικόνισης, όπως προσφέρει η real time ελαστογραφία της Canon, στο 

μεγαλύτερο εύρος περιστατικών «Τεχνική μελέτης της Shearwave Ελαστογραφίας πραγματικού 

χρόνου και μετρήσεων αυτής με χρήση Convex Linear και ενδοκοιλοτικές κεφαλές. Να προσφερθεί 

προς επιλογή.» Στην παράγραφο: «Σημεία ή ζώνες εστίασης (focus points or focal zones) ≥ 16 

focus points ή ≥ 8 focal zones» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον 

τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, χωρίς να 

επηρεάζεται η ποιότητα της απεικόνισης. «Σημεία ή ζώνες εστίασης (focus points or focal zones) ≥ 

8 focus points ή ≥ 3 focal zones» Στην παράγραφο: «Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση 

κεφαλών ≥ 5 Να περιγραφεί αναλυτικά.» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια 

της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, 

εφόσον οι τέσσερεις ενεργές θύρες υπερκαλύπτουν τη σύνθεση του συστήματος, η οποία 

περιλαμβάνει τρεις κεφαλές. «Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 4 Να περιγραφεί 

αναλυτικά.» Στην παράγραφο: «Βάθος σάρωσης ≥33 cm» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να 

διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης και μεγαλύτερο εύρος 

δύσκολων περιστατικών «Βάθος σάρωσης ≥46 cm» Στην παράγραφο: «Σύγχρονο πληκτρολόγιο με 

οθόνη αφής (≥13”) και καθ’ ύψος ρύθμισης για μέγιστη εργονομία και αύξηση της 

παραγωγικότητας. Να περιγραφεί αναλυτικά.» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η 

προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της απεικόνισης. «Σύγχρονο πληκτρολόγιο με οθόνη 

αφής (≥12”) και καθ’ ύψος ρύθμισης για μέγιστη εργονομία και αύξηση της παραγωγικότητας. Να 

περιγραφεί αναλυτικά.» Στην παράγραφο: «Έγχρωμη Οθόνη LCD ≥21”» Όπως διαμορφωθεί, ώστε 

να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η εύκολη και άνετη 

χρήση του. «Έγχρωμη Οθόνη LCD ≥23”» Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη 

πληροφορία ή διευκρίνιση. Μετά τιμής, Μαριλένα Τουάρντιτς Ειδικός Πωλήσεων Canon Medical 

Systems U.S.  
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ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ: ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  

Ημ/νία 
28/05/2021 

Αξιότιμοι Κύριοι, Αναφορικά με την (Α’) ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023» παραθέτουμε της 

παρατηρήσεις της εταιρείας μας για το είδος ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (δαπάνης 176.080,00€ συμπ. Φ.Π.Α.) Οι παρατηρήσεις μας 

βασίζονται σε λογικά και επιστημονικά επιχειρήματα και σκοπό έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής 

της εταιρείας μας στο διαγωνισμό με σύγχρονα συστήματα υπερηχοκαρδιογραφίας τελευταίας 

γενιάς, τη διεύρυνση του ανταγωνισμού και την προμήθεια συστήματος της πλέον σύγχρονης 

τεχνολογίας με γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέρον. Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα 

συστημάτων υπερηχοκαρδιογραφίας τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε πολλά δημόσια νοσοκομεία 

της χώρας, όσο και σε μεγάλες κλινικές, ιατρικά κέντρα καθώς και σε Ιδιώτες ιατρούς. Ωστόσο 

ορισμένες από τις παρούσες τεχνικές προδιάγραφες, εμποδίζουν την συμμετοχή της εταιρείας μας, 

και ενδεχομένως και άλλων μεγάλων κατασκευαστικών οίκων χωρίς να υφίσταται ουσιαστικός 

κλινικός λόγος. Τονίζουμε ότι οι τροποποιήσεις που προτείνουμε δεν μειώνουν σε καμία 

περίπτωση την ποιότητα του συστήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών του. ΕΝΟΤΗΤΑ : 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική Προδιαγραφή 2 Ηχοβόλο κεφαλή phased array ενηλίκων 

εύρους συχνοτήτων από 1.5 – 4.5 MHz Προτείνουμε η ζητούμενη ηχοβόλος κεφαλή να είναι της 

πλέον σύγχρονης τεχνολογίας matrix ή μονού κρυστάλλου ή συνδυασμό αυτών, η οποία 



διασφαλίζει την μεγιστοποίηση της έντασης του σήματος και ταυτόχρονα την δραματική αύξηση 

της διεισδυτικότητας για υψηλή ανάλυση και διακριτική ικανότητα σε εντυπωσιακά υψηλά βάθη 

για απεικόνιση ακόμη και πολύ δύσκολων, παχυσάρκων και μεγάλης σωματικής διάπλασης 

ασθενών, με υψηλή ομοιογένεια πεδίου και υψηλή ευκρίνεια. Τροποποίηση Ηχοβόλο κεφαλή 

phased array ενηλίκων, τεχνολογίας matrix ή μονού κρυστάλλου ή συνδυασμό αυτών εύρους 

συχνοτήτων από 1.5 – 4.5 MHz --------------------------- ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τεχνική Προδιαγραφή 3 Ηχοβόλο κεφαλή 4D διαθωρακικη matrix array ενηλίκων εύρους 

συχνοτήτων από 1.0 – 3.0 MHz Η ανάλογη ηχοβόλος κεφαλή που διαθέτει η εταιρεία μας διαθέτει 

ελάχιστη διαφοροποίηση 0,4 MHz από το ζητούμενο κάτω εύρος φάσματος συχνοτήτων η οποία 

δεν επηρεάζει στο ελάχιστο την διεισδυτικότητα και διακριτική ικανότητα του συστήματος σε 

μεγάλα βάθη, διαθέτοντας συνδυασμό σύγχρονων τεχνολογιών που επιτρέπουν υψηλή ανάλυση και 

διακριτική ικανότητα σε υψηλά βάθη για απεικόνιση ακόμη και πολύ δύσκολων, παχυσάρκων και 

μεγάλης σωματικής διάπλασης ασθενών, με υψηλή ομοιογένεια πεδίου και υψηλή ευκρίνεια. Για 

τους παραπάνω λόγους για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος και η διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος υπερηχοκαρδιογραφίας 

προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως : Τροποποίηση : Ηχοβόλο κεφαλή 

4D διαθωρακικη matrix array ενηλίκων εύρους συχνοτήτων από ≤1.4 – 3.0 MHz --------------------- 

Προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής Εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει προτείνουμε 

την προσθήκη στη βασική σύνθεση του συστήματος διοισοφαγείου ηχοβόλου κεφαλής, για 

πολύπλοκες καρδιακές παθήσεις, π.χ. βαλβιδοπάθειες, στενώσεις βαλβίδων, εκφυλίσεις αυτών, 

ενδοκαρδίτιδες κ.λπ. Νέα τεχνική προδιαγραφή Διοισοφάγειος 4D ηχοβόλος κεφαλή εύρους 

συχνοτήτων από 3 έως 8 ΜΗz, του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων απεικόνισης (κρυστάλλων) 

άνω των 2000 κρυστάλλων --------------------- ΕΝΟΤΗΤΑ Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης Τεχνική 

Προδιαγραφή Ψηφιακός διαμορφωτής παράλληλης δέσμης (Digital beamformer). Nα περιγραφεί 

αναλυτικά η τεχνολογία και η επεξεργαστική ισχύς του να είναι μεγαλύτερη από 2.5 Gbyte / sec 

Δεδομένου ότι κάθε κατασκευαστικός οίκος προσδιορίζει με διαφορετικό τρόπο την επεξεργαστική 

ισχύ του ψηφιακού διαμορφωτή δέσμης, για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνουμε την 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως: Τροποποίηση : Ψηφιακός διαμορφωτής 

παράλληλης δέσμης (Digital beamformer). Nα περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία και η 

επεξεργαστική ισχύς του να είναι μεγαλύτερη από 2.5 Gbyte / sec ή άνω των 5.000.000 καναλιών 

επεξεργασίας --------------------- ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Τεχνική 

Προδιαγραφή Phased Array 1.0-10.0 MHz Η ανάλογη ηχοβόλος κεφαλή που διαθέτει η εταιρεία 

μας διαθέτει ελάχιστη διαφοροποίηση 0,4 MHz από το ζητούμενο κάτω εύρος φάσματος 

συχνοτήτων η οποία δεν επηρεάζει στο ελάχιστο την διεισδυτικότητα και διακριτική ικανότητα του 

συστήματος σε μεγάλα βάθη Για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος και η διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος υπερηχοκαρδιογραφίας 

προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως : Τροποποίηση : Phased Array 

≤1.4-10.0 MHz -------------------------------- ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Τεχνική 

Προδιαγραφή Matrix Array διαθωρακική και διοισοφάγειο 4D πραγματικού χρόνου με μεγάλο 

αριθμό κρυστάλλων (άνω των 1.500). Να απεικονίζουν όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό 

κύκλο (Full Volume). Να λειτουργούν με τις τεχνικές 2D δισδιάστατης και 3D τρισδιάστατης 

απεικόνισης οι οποίες να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. 1.0- 6.0 MHz Η τεχνική 

προδιαγραφή αναφέρεται σε δύο διαφορετικές ηχοβόλες κεφαλές, οι οποίες έχουν διαφορετικές 

απαιτήσεις απεικόνισης και η κοινή προδιαγραφή δημιουργεί σύγχυση και ασάφεια. Στην 

υπερηχοτομογραφία οι χαμηλές συχνότητες των ηχοβόλων κεφαλών απαιτούνται για αύξηση της 

διεισδυτικότητας της υπερηχογραφικής δέσμης και τη δυνατότητα απεικόνισης δομών σε μεγάλο 

βάθος / απόσταση από την επιφάνεια σάρωσης (όπως στις διαθωρακικές ηχοβόλες κεφαλές). Στις 

διοισοφάγειες ηχοβόλες κεφαλές η περιοχή ενδιαφέροντος είναι σε πολύ μικρή απόσταση από την 

επιφάνεια σάρωσης, ως εκ τούτου δεν απαιτείται πολύ χαμηλή συχνότητα για αύξηση 

διεισδυτικότητας αλλά όσο το δυνατό μεγαλύτερο άνω εύρος (8 MHz) για αύξηση της διακριτικής 

ικανότητας. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να ζητείται το ίδιο φάσμα συχνοτήτων και στη 



διαθωρακική και στη διοισοφάγειο ηχοβόλο κεφαλή. Για τους ανωτέρω λόγους, για να μην 

δημιουργείται ασάφεια, για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος αλλά και τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος υπερηχοκαρδιογραφίας 

προτείνουμε τον διαχωρισμό της προδιαγραφής ως ακολούθως : Τροποποίηση : Matrix Array 

διαθωρακικές 4D πραγματικού χρόνου με μεγάλο αριθμό κρυστάλλων (άνω των 1.500). Να 

απεικονίζουν όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume). Να λειτουργούν με 

τις τεχνικές 2D δισδιάστατης και 3D τρισδιάστατης απεικόνισης οι οποίες να αναφερθούν 

αναλυτικά προς αξιολόγηση. ≤1.4 - ≥7.0 MHz Matrix Array διοισοφάγειο 4D πραγματικού χρόνου 

με μεγάλο αριθμό κρυστάλλων (άνω των 1.500). Να απεικονίζει όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν 

καρδιακό κύκλο (Full Volume). Να λειτουργεί με τις τεχνικές 2D δισδιάστατης και 3D 

τρισδιάστατης απεικόνισης οι οποίες να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. 3.0 - 8.0 MHz ---

----------------------------- ΕΝΟΤΗΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τεχνική 

Προδιαγραφή Να διαθέτει δυνατότητα σύντηξης υπερηχογραφικής εικόνας με ακτινοσκοπική για 

δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο ανατομικής καθοδήγησης με οδηγά σημεία (landmarks) κατά την 

διενέργεια επεμβατικών πράξεων (echo-fluoro guidance). Να προσφερθεί προς επιλογή και να 

περιγραφεί. Για να λειτουργήσει η εν λόγω τεχνική απαιτείται στεφανιογράφος του ιδίου 

κατασκευαστή, περιορίζοντας σημαντικά τον ανταγωνισμό. Για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού 

προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος προτείνουμε είτε να αφαιρεθεί η προδιαγραφή είτε να 

ζητείται προαιρετικά . Τροποποίηση : Επιθυμητό να διαθέτει δυνατότητα σύντηξης 

υπερηχογραφικής εικόνας με ακτινοσκοπική για δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο ανατομικής 

καθοδήγησης με οδηγά σημεία (landmarks) κατά την διενέργεια επεμβατικών πράξεων (echo-

fluoro guidance). Να προσφερθεί προς επιλογή, εφόσον διατίθεται και να περιγραφεί. ----------------

---------------- Τεχνική Προδιαγραφή Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό 3D PISA. Να 

προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί. Για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνουμε το 

εν λόγω λογισμικό να ζητείται προαιρετικά. Τροποποίηση : Επιθυυμητό να διαθέτει εξειδικευμένο 

λογισμικό 3D PISA. Να προσφερθεί προς επιλογή, εφόσον διατίθεται και να περιγραφεί -------------

------------------- Τεχνική Προδιαγραφή Ενσωματωμένο πρόγραμμα δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας 

(Stress Echo) για 3D stress - test απεικονίσεις με πλήρη και ειδικά προγράμματα απεικόνισης. Να 

προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί. Εφόσον ζητείται στη βασική σύνθεση τόσο το 

σύστημα Stresss Echo όσο και η τρισδιάστατη απεικόνιση της καρδιάς προτείνουμε και η εν λόγω 

τεχνική προδιαγραφή να ζητείται στη βασική σύνθεση. Τροποποίηση : Ενσωματωμένο πρόγραμμα 

δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας (Stress Echo) για 3D stress - test απεικονίσεις με πλήρη και ειδικά 

προγράμματα απεικόνισης. Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. ---------------

----------------- Τεχνική Προδιαγραφή Έγχρωμη Οθόνη αναρτημένη σε αρθρωτό βραχίονα με 

δυνατότητα ρύθμισης ύψους περιστροφής και κλίσης - ≥21” Προτείνουμε να ζητείται τεχνολογία 

οθόνης OLED για την βέλτιστη διακριτική ικανότητα των ογκομετρικών απεικονίσεων 

Τροποποίηση : Έγχρωμη Οθόνη τεχνολογίας OLED αναρτημένη σε αρθρωτό βραχίονα με 

δυνατότητα ρύθμισης ύψους περιστροφής και κλίσης - ≥21” -------------------------------- ΕΝΟΤΗΤΑ 

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Τεχνική Προδιαγραφή Μονάδα σκληρού δίσκου 

- Ενσωματωμένος ≥ 2 Tb . Για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνουμε το αίτημα για 

ενσωματωμένο σκληρό δίσκο να τροποποιηθεί σε 1 TB και να ζητείται η νέα τεχνολογία Solid 

State (SSD) Τροποποίηση : Μονάδα σκληρού δίσκου τεχνολογίας SSD Ενσωματωμένος ≥ 1 Tb . --

------------------------------ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική 

Προδιαγραφή Nα προσφερθεί στη βασική σύνθεση ανεξάρτητος ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας 

με δυνατότητες ανάλυσης των δεδομένων από την τρισδιάστατη και δισδιάστατη απεικόνιση καθώς 

και τήρηση πλήρους αρχείου ασθενών. Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η προσφορά ολοκληρωμένου σταθμού εργασίας 

συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου hardware. Ως εκ τούτου προτείνουμε να ζητείται στη 

βασική σύνθεση Η/Υ για την εγκατάσταση του λογισμικού του ανεξάρτητου σταθμού και να 

προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά αυτού οθόνη 24’’ σκληρός δίσκος τουλάχιστον 10ΤΒ. 

Τροποποίηση : Nα προσφερθεί στη βασική σύνθεση ανεξάρτητος ολοκληρωμένος σταθμός 



εργασίας με δυνατότητες ανάλυσης των δεδομένων από την τρισδιάστατη και δισδιάστατη 

απεικόνιση καθώς και τήρηση πλήρους αρχείου ασθενών. Να περιλαμβάνει κατάλληλο 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή αναγνωρισμένου οίκου με οθόνη ≥24’’ και αποθηκευτική ικανότητα 

10TB τουλάχιστον. Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. Είμαστε σίγουροι 

πως οι προτάσεις της εταιρείας μας θα λάβουν την δέουσα προσοχή από την αξιότιμη επιτροπή 

σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. Επισημαίνουμε ότι οι τροποποιήσεις που προτείνουμε δεν 

μειώνουν σε καμία περίπτωση την ποιότητα πάρα επιτρέπουν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τόσο 

στην εταιρεία μας όσο και σε άλλους μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους, με υψηλής τεχνολογικής 

στάθμης συστήματα υπερηχοκαρδιογραφίας. Είμαστε στην διάθεσή σας για την παροχή 

οποιασδήποτε περαιτέρω διευκρίνισης Για την εταιρεία, Αναστάσιος Ελευθεράκης Διευθυντής 

Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων GE HEALTHCARE A.E.  
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Αρ. πρωτ. SA-296/21 25/05/2021 ΘΕΜA: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ 

(ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023 ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 

Αξιότιμοι Κύριοι, Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για διαβούλευση επί των τεχνικών 

προδιαγραφών, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας. Έπειτα από προσεκτική 

μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και 

σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε την 

τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιλογή ισάξιων συστημάτων 

υπερηχοτομογραφίας τεχνολογικά, προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός 

του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος 

Ποιότητας προς Τιμής. Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων 

συστημάτων υπερηχογραφίας της πλέον προηγμένης τεχνολογίας και προτίθεται να συμμετέχει 

στον διαγωνισμό με σύστημα Υπερηχοτομογραφίας πολύ υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονων 

καινοτόμων τεχνολογιών ιατρικής απεικόνισης. Δεδομένου του προϋπολογισμού και για την 

διεύρυνση του ανταγωνισμού αλλά και την επιλογή μεταξύ των πιο εξελιγμένων τεχνολογικά 

μηχανημάτων υπερηχοτομογραφίας ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ, προτείνουμε τις παρακάτω επιλογές. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (δαπάνης 

62.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ζητείται: 

Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 1,5-5 MHz, κατάλληλη για εξετάσεις άνω 

και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας. Προτείνεται να ζητείται ηχοβόλος κεφαλή 

σύγχρονης τεχνολογίας μονού κρυστάλλου (single crystal) η οποία προσφέρει πραγματικά κλινικά 

πλεονεκτήματα, καθώς παρέχουν 50% καλύτερη απόδοση από τις συμβατικές κεφαλές, υψηλότερη 

χωρική διακριτική ανάλυση, χαμηλότερο συντελεστή θορύβου με μέγιστη ικανότητα υψηλού 

βάθους σάρωσης, ιδιαίτερα σε δύσκολους ασθενείς με δύσκολο σωματότυπο. Η τροποποίηση της 

προδιαγραφής θα βελτιώσει την απόδοση του συστήματος σε διακοιλιακές εφαρμογές κλπ. Γι’ αυτό 

προτείνεται η βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: Ηχοβόλο κεφαλή Convex, 

τεχνολογίας μονού κρυστάλλου (single crystal) ευρέως φάσματος συχνοτήτων 1,5-5 MHz, 

κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας.  ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Ζητείται: LINEAR Array ειδικού σχήματος 

Ιή Τα(χειρουργικές και άλλες εφαρμογές), συχνοτήτων 5 – 18 Mhz Στην ως άνω προδιαγραφή η 

ζητούμενη μέγιστη συχνότητα 18ΜHz για προς επιλογή διεγχειριτικές κεφαλές Linear με ειδικό 

σχήμα Τ ή Ι κλπ είναι φωτογραφική περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό και δεν επιτρέπει την 

συμμέτοχή της εταιρίας μας παρόλο που διαθέτουμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Το τελικό 

αποτέλεσμα της ποιότητας της εικόνας δεν εξαρτάται αποκλειστικά μόνο από το εύρος φάσματος 

συχνοτήτων της κεφαλής αλλά και από άλλους παράγοντες όπως η διακριτική ικανότητα axial & 



spatial resolution της κεφαλής, τους κρυστάλλους της κεφαλής καθώς και παράγοντες συνολικά 

του συτήματος όπως η αρχιτεκτονική του συστήματος, ο ρυθμό ςανανέωσης της εικόνας ανα 

δευτερόλεπτο κλπ. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει την διαγνωστική 

αξιοπιστία του υπο προμήθεια είδους. Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της 

εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: LINEAR Array ειδικού σχήματος Ι ή Τ ή Hockey (χειρουργικές και άλλες 

εφαρμογές), συχνοτήτων 5 – 16 Mhz. Μεγαλύτερος αριθμός συχνοτήτων θα αξιολογηθεί θετικά.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ζητείται: Τεχνική 

μελέτης της Shearwave Ελαστογραφίας και μετρήσεων αυτής με χρήση Convex κεφαλής. Να 

προσφερθεί προς επιλογή. Είναι αποδεδειγμένο κλινικά σ’ όλη την επιστημονική κοινότητα ότι η 

Shearwave Elastography είναι μια σύγχρονη πρωτοποριακή απεικονιστική τεχνική η οποία δίνει 

διαγνωστικές πληροφορίες υψηλής ευαισθησίας με χρωματική κωδικοποίηση των ιστών σε 

πραγματικό χρόνο. Επίσης βοηθά τον χειριστή στην μη επεμβατική μελέτη των επιφανειακών και 

εν τω βάθει οργάνων και έχει την δυνατότητα ποσοτικοποίησης και εξαγωγής μετρήσεων σε KPa. 

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, 

προτείνεται η περαιτέρω βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: Τεχνική μελέτης της Shearwave Ελαστογραφίας και μετρήσεων αυτής με χρήση 

Convex και Linear κεφαλής με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων σε KPa. Να 

προσφερθεί προς επιλογή.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ζητείται: Σημεία ή ζώνες εστίασης (focus points or focal zones) ≥ 16 focus 

points ή ≥ 8 focal zones Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον 

ανταγωνισμό. Στα περισσότερα σύγχρονα συστήματα υπερηχοτομογραφίας συναντώνται κυρίως 

ζώνες εστίασης και λιγότερο σημεία εστίασης. Οι εξεταζόμενες περιοχές ενδιαφέροντος απαιτούν 

εστίαση, σε πιο ευρύ πεδίο και όχι σημειακό, για καλύτερη απεικόνιση των βλαβών και κοντινών 

ιστικών δομών παρεγχύματος. Συνηθώς από τους κατασκευαστικούς οίκους ακόμη και στα 

premium συστήματα κατασκευάζονται έως και 4 ζώνες εστίασης. Για την διεύρυνση της 

συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η 

επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : Επαναδιατύπωση: Σημεία ή ζώνες εστίασης ( focus 

points or focal zones) ≥ 7 focus points ή ≥ 4 focal zones. Μεγαλύτερος αριθμός σημείων ή ζωνών 

εστίασης θα εκτιμηθεί θετικά.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ζητείται: Υψηλό Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range) ≥ 300 dB Στην ως άνω 

προδιαγραφή η απαίτηση για 300dΒ Δυναμικό Εύρος (dynamic range) περιορίζει υπέρμετρα τον 

ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος και δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας ενώ διαθέτει 

συστήματα υψηλών προδιαγραφών, να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. To Δυναμικό Εύρος 

(dynamic range) είναι μια παράμετρος απεικόνισης η οποία δεν εξασφαλίζει από μόνη της την 

διακριτική ικανότητα του συστήματος. H αρχιτεκτονική του συστήματος, o μέγιστος αριθμός 

ανανέωσης της εικόνας frame rate, ο αριθμός των κρυστάλλων της εκάστοτε ηχοβόλου κεφαλής, ο 

μέγιστος αριθμός βάθους σάρωσης κ.λπ. συνεισφέρουν εξίσου σημαντικά στην διακριτική 

ικανότητα του συστήματος. Συνεπώς, η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει την 

διαγνωστική αξιοπιστία του υπό προμήθεια είδους, εφόσον και η διαφορά του μέγιστου αριθμού 

των Db που ζητείται από την προδιαγραφή σε σχέση με το σύστημα που πρόκειται να προσφέρει η 

εταιρεία μας είναι αμελητέα. Για την διεύρυνση της συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της 

εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: Υψηλό Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range) ≥290 dΒ. Mεγαλύτερος αριθμός θα 

εκτιμηθεί θετικά. ΖΗΤΟΥΜΕ για όλους τους παραπάνω λόγους να γίνουν δεκτές οι προτεινόμενες 

τροποποιήσεις, διότι έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στον φορέα σας να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων 

αξιόπιστων μηχανημάτων υψηλών προδιαγραφών και δη προς όφελος του τελικού χρήστη αυτών. 

Με εκτίμηση, Γεώργιος Τσατσαρός Biomedical Engineer Ultrasound Senior Product Manager 

Imaging Department  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για 

την : Προμήθεια «ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023» του ΓENIKO 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο πλαίσιο της 

Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση 

που αφορά στην προμήθεια Δύο Συστημάτων Υπερηχοτομοογραφίας (Καρδιολογικής και Γενικής 

Χρήσης), προς κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Αγρινίου, η εταιρία μας κατόπιν προσεκτικής 

μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών, θα ήθελε να κάνει τις εξής επισημάνσεις αφενός γιατί 

διαθέτει εξειδικευμένα Συστήματα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής και Γενικής Χρήσης και 

αφετέρου για να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα των υπό προμήθεια συστημάτων καθώς και 

το δημόσιο συμφέρον. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ • Πρόταση 1. Ζητούμενη προδιαγραφή: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της 

αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα. Να προσφερθεί προς 

επιλογή και να περιγραφεί.» • Πρόταση τροποποίησης: Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό 

αυτόματης ποσοτικοποίησης της αορτικής, εφόσον διατίθεται και της μιτροειδούς βαλβίδας από τα 

τρισδιάστατα δεδομένα. Να προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί. • Αιτιολογία: Η 

τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η τρισδιάστατη διαθωρακική απεικόνιση προς 

κλινικό όφελος των ασθενών. Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση 

την διαγνωστική ικανότητα του προσφερόμενου συστήματος καθώς το προσφερόμενο από την 

εταιρεία μας σύστημά μας δύναται να πραγματοποιήσει ποσοτικοποιήσεις αορτικής βαλβίδας από 

τα τρισδιάστατα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο. • Πρόταση 2. Ζητούμενη προδιαγραφή: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό 3D PISA 

Να προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί.» • Πρόταση τροποποίησης: Να διαθέτει 

εξειδικευμένο λογισμικό 3D PISA Να προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί, εφόσον 

διατίθεται. • Αιτιολογία: Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της 

εταιρείας μας καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. • 

Πρόταση 3. Ζητούμενη προδιαγραφή: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ενσωματωμένο πρόγραμμα δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας (Stress Echo) για 3D stress - test 

απεικονίσεις με πλήρη και ειδικά προγράμματα απεικόνισης Να προσφερθεί προς επιλογή και να 

περιγραφεί.» • Πρόταση τροποποίησης: Ενσωματωμένο πρόγραμμα δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας 

(Stress Echo) για 3D stress - test απεικονίσεις με πλήρη και ειδικά προγράμματα απεικόνισης Να 

προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί, εφόσον διατίθεται. • Αιτιολογία: Η τροποποίηση 

ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και του ευρύτερου 

δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων . • Πρόταση 4. Ζητούμενη προδιαγραφή: 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Μονάδα σκληρού δίσκου Ενσωματωμένος ≥ 2 

Tb.» • Πρόταση τροποποίησης: Μονάδα σκληρού δίσκου Ενσωματωμένος ≥ 1 Tb. • Αιτιολογία: Η 

τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και του 

ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση 

δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα του προσφερόμενου συστήματος. 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ • Πρόταση 1. Ζητούμενη προδιαγραφή: 

«ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8. Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 1,5-5 

MHz, κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας.» • Πρόταση 

τροποποίησης: 8. Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 2-5 MHz, κατάλληλη 

για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας. • Αιτιολογία: Η τροποποίηση 

ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και του ευρύτερου 

δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν 



επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα του προσφερόμενης ηχοβόλου κεφαλής. 

• Πρόταση 2. Ζητούμενη προδιαγραφή: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υψηλό 

Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range) ≥ 300 dB» • Πρόταση τροποποίησης: Υψηλό Δυναμικό Εύρος 

(Dynamic Range) ≥ 280 dB • Αιτιολογία: Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η 

συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών 

εταιρειών υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την 

διαγνωστική ικανότητα του προσφερόμενου συστήματος. • Πρόταση 3. Ζητούμενη προδιαγραφή: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 

2.000 f/sec» • Πρόταση τροποποίησης: Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 1.900 f/sec • 

Αιτιολογία: Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας 

καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. Η ελάχιστη 

αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα του 

προσφερόμενου συστήματος. • Πρόταση 4. Ζητούμενη προδιαγραφή: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σύγχρονο πληκτρολόγιο με οθόνη αφής (≥13”) και καθ’ ύψος ρύθμισης για 

μέγιστη εργονομία και αύξηση της παραγωγικότητας. Να περιγραφεί αναλυτικά.» • Πρόταση 

τροποποίησης: Σύγχρονο πληκτρολόγιο με οθόνη αφής (≥12”) και καθ’ ύψος ρύθμισης για μέγιστη 

εργονομία και αύξηση της παραγωγικότητας. Να περιγραφεί αναλυτικά. • Αιτιολογία: Η 

τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και του 

ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. Παραμένουμε στην διάθεσή 

σας. Με τιμή, για την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. Δημήτρης Καββαδάς 

Account Manager Philips HS, IIG District Greece 

 

 

 


