
Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Αναφορικά με τις προδιαγραφές που έχετε αναρτήσει οι οποίες αφορούν την 

προμήθεια ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ για τις 

ανάγκες του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, 

Με σκοπό, 

α) Την τελική προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, με όλα τα 

χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν τα ψηφιακά ακτινολογικά μηχανήματα 

αυτής της κατηγορίας. 

β) Την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής του διαγωνισμού και της 

επιτροπής αξιολόγησης, καθορίζοντας σαφέστερα τις τεχνικές προδιαγραφές. 

γ) Την αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις προσφέρουσες 

εταιρίες δημιουργώντας προδιαγραφές όπου μπορούν να προσφέρουν οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες τα καλύτερά τους προϊόντα, 

 

έχουμε να σας πληροφορήσουμε τα παρακάτω: 

 

Στις παραγράφους: 

 

 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ 

Η προδιαγραφή:  

 

1.1.6.6 Μέγιστη τιμή mA   1.000mA 

Δεν μας επιτρέπει τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό 

  

Χρειάζεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε: 

 

1.1.6.6 Μέγιστη τιμή mA >800mA 

 

Αιτιολογία: 

Η διεθνής πρακτική για όσο το δυνατόν χαμηλή δόση ακτινοβολίας 

ασθενούς (ALARA) επιβάλει τεχνικές ακτινοβόλησης των εξεταζομένων 

με χαμηλά mAs. Δηλαδή όσο το δυνατόν χαμηλότερη δόση 

ακτινοβολίας. Συνεπώς οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των εταιριών 

που κατασκευάζουν γεννήτριες οφείλουν να συμμορφωθούν με τη 

συγκεκριμένη οδηγία.  Τα 800mA είναι επαρκή για όλους τους  τύπους 

ακτινολογικών εξετάσεων και η τιμή των 1000 mΑ έχει ως αποτέλεσμα 

μόνο να απορρίψει εταιρείες από την διαγωνιστική διαδικασία .   

 



 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

Η προδιαγραφή: 

 

1.1.3.3.3 Καθ’ ύψος κίνηση cm. ΝΑΙ. Να προσεγγίζει το έδαφος 

οπωσδήποτε σε λιγότερο από 55cm απ’ αυτό 

Δεν μας επιτρέπει τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό 

 

Χρειάζεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε: 

 

 

1.1.3.3.3 Καθ’ ύψος κίνηση cm. ΝΑΙ. Να προσεγγίζει το έδαφος 

οπωσδήποτε σε λιγότερο ή ίσο από 55cm απ’ αυτό 

 

Αιτιολογία:  

Τροποποίηση ελάσσονος σημασίας. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή έχει 

ως αποτέλεσμα μόνο να απορρίψει εταιρείες από την διαγωνιστική 

διαδικασία 

 

 2 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Οι προδιαγραφές: 

 

2.5 Ύπαρξη τομογράφου ΝΑΙ & 

2.6 Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη ψηφιακής τομοσύνθεσης (volume rad) 

ΝΑΙ 

Δεν μας επιτρέπουν τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό 

 

Να απαληφούν οι προδιαγραφές 2.5 & 2.6. 

 

Αιτιολογία: 

Η συγκεκριμένη εξέταση απαιτεί εξειδίκευση και εκπαίδευση των 

τεχνολόγων. Το επίπεδο τομής (πόσα εκατοστά από την επιφάνεια του 

ανιχνευτή είναι το υπό εξέταση όργανο), το πάχος τομής (μικρή 

απόσταση κίνησης-γωνία δίνει μεγαλύτερη πάχος τομής), ο αριθμός 

των τομών για να έχουμε όλο το όργανο (π.χ. το νεφρό) και άλλοι 

παράγοντες κάνουν την εξέταση πολύ δύσκολη. Προ αξονικής 

τομογραφίας (CT), ήταν πολύ χρήσιμη για θώρακα και ανίχνευση όζων 

αλλά απαιτούσε 10-15 λήψεις, μεγάλο χρόνο και πολλή ακτινοβολία. 

Επίσης έπρεπε να είναι εκπαιδευμένοι και οι Ακτινολόγοι έτσι ώστε να 

μπορούν να κάνουν ορθή διάγνωση. Αντίστοιχη μέθοδος σήμερα 

εφαρμόζεται στην μαστογραφία όπου δεν κάνουμε CT. Σημειώνουμε 

επίσης ότι συνομιλώντας με γιατρούς αλλά και κέντρα του εξωτερικού 

μας έχει αναφερθεί ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχει καταργηθεί η 

συγκεκριμένη εξέταση μέσω των ακτινολογικών μηχανημάτων, λόγο 

των εξετάσεων χαμηλών δόσεων των αξονικών τομογράφων που 



παρέχουν εξαιρετική ποιότητα ιατρικής εικόνας.Συμπερασματικά ο επί 

υποψίας ο ασθενής παραπέμπεται για υπέρηχο ή CT. 

 

 

 

Η εταιρία μας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ είναι ένας παγκόσμιος 

προμηθευτής αλλά και κατασκευαστής αξιόπιστων ακτινολογικών - 

ακτινοσκοπικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων, με πάρα πολλές 

εγκαταστάσεις συγκροτημάτων στο ενεργητικό της.  

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση 

 

 

Με εκτίμηση, 

Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΚΒΕΡΤ ΑΕΒΕ 

Τμήμα Πωλήσεων 

Φώτης Βαγλάς  Μ: 6948602172 

 


