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Περάνθης 47 100 – ΑΡΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό 

Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών 

προδιαγραφών για την προμήθεια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ >> CPV: 

33124120-2Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών από :α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

http://www.eprocurement.gov.gr → Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις → 

Τρέχουσες Διαβουλεύσεις και β) από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου 

http://www.gnartas.gr Η διάρκεια ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές 

ημέρες από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ . Τα σχόλια για τη διαβούλευση 

μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα, με την επιλογή «Καταχώρηση 

σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε 

παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την 

επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν 

γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: 

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων 

που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» 

και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε 

αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με 

εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται 

ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά 

θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, 

εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια 

που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι τα 

καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην 
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ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της 

Δημόσιας Διαβούλευσης. Το Γενικό Νοσοκομείο ΑΡΤΑΣ δεν δεσμεύεται να 

υιοθετήσει τις προτάσεις-σχόλια και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των 

τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η 

μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας 

στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης 

συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών 

προδιαγραφών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο Προμηθειών Υπόψη Κας Ε. Κίτση, 

Α. Ζέρβα, Ρ. Αραβαντινού, Γ. Βασσιούλα Κοινοποίηση Επιτροπής σύνταξης 

τεχνικών προδιαγραφών Διοικητή Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ κου Ντάκουλα Ευάγγελου 

Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2020 Αρ. πρωτ. SA-525/20 ΑΦΟΡΑ: «Παρατηρήσεις-

προτάσεις-σχόλια επί της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ./ΟΙΚ. 27039 ΑΠΟ 

01-12-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» 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, δεδομένου του 

προϋπολογισμού, να προτείνουμε την περεταίρω βελτίωση ορισμένων από 

αυτών, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν 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 υπερηχοτομογραφίας και 

προτίθεται να συμμετέχει στον διαγωνισμό σας με τροχήλατους ευέλικτους 

υπερηχοτομογράφους υψηλών προδιαγραφών της σειράς Χ-Ιnsight με 

επεξεργαστές σύγχρονης τεχνολογίας Χ-Engine πενταπλάσιας ταχύτητας. 

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι, πρέπει να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες 

όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές 

πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, 

προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ζητείται: ‘’3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array τύπου Matrix 

με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 7.0 MHz έως τουλάχιστον 15.0 MHz, για 

υψηλής ανάλυσης εξετάσεις μαστού (άνω των χιλίων κρυστάλλων) και μεγάλη 

επιφάνεια σάρωσης 50mm τουλάχιστον για μέγιστη ευκολία κατά την σάρωση, 

με δυνατότητα ελαστογραφίας..’’ Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική 

και περιορίζει υπέρμετρα τον διαγωνισμό. Με την απαίτηση χιλίων κρυστάλλων 

και επιφάνεια σάρωσης 50mm δεν επιτρέπει σε αρκετές εταιρείες και στην 

εταιρεία μας να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, παρόλο που διαθέτουν 

συστήματα και κεφαλές υψηλών προδιαγραφών. Η τροποποίηση της 

προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει την διαγνωστική αξιοπιστία του υπο προμήθεια 

είδους. Επίσης όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος φάσματος συχνοτήτων τόσο 

καλύτερη απεικόνιση των διαφορων δυσδιάκριτων ανατομικών δομών. Για την 

διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον 

διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: ‘’3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array τύπου Matrix με εύρος 

συχνοτήτων λειτουργίας από 4.0 MHz έως τουλάχιστον 16.0 MHz, για υψηλής 

ανάλυσης εξετάσεις μαστού (άνω των 550 κρυστάλλων) και μεγάλη επιφάνεια 

σάρωσης 40mm τουλάχιστον για μέγιστη ευκολία κατά την σάρωση, με 

δυνατότητα ελαστογραφίας..’’  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΙ 

ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Ζητείται: ΄΄Ηχοβόλες κεφαλές 4D - Convex/ Linear/ 

MicroconvexΕνδοκοιλοτική. ΝΑΙ από 2 MHz έως 13 MHz.΄΄ Η ως άνω 

προδιαγραφή περιορίζει τον ανταγωνισμό ανευ νόμιμου ερείσματος. Οι Linear 

ηχοβόλες κεφαλές 4D που ζητούνται προς επιλογή, καθώς και το μέγιστο εύρος 

φάσματος έως 13 ΜΗz δεδομένου του προϋπολογισμού δεν επιτρέπει στην 

εταιρεία μας ενώ διαθέτει συστήματα και κεφαλές υψηλών προδιαγραφών να 

συμμετέχει σε αυτό. Άλλωστε η ως άνω προδιαγραφή απευθύνεται σε 

συστήματα υπερηχοτομογράφων μαιευτικών-γυναικολογικών εφαρμογών και 

όχι σε ακτινολογικά συστήματα όπου είναι το ζητούμενο. 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: ΄΄Ηχοβόλες κεφαλές 4D. ΝΑΙ από 2 MHz έως 12 MHz, 

οι οποίες να αναφερθούν και να περιγραφούν αναλυτικά πχ volume Convex κλπ 

).΄΄  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Ζητείται: 

΄΄Τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου απεικόνιση (Real Time 3D/4D) ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς επιλογή – Να λειτουργεί με χρήση εξειδικευμένων 

ογκομετρικών κεφαλών (κυρτές, γραμμικές και ενδοκοιλοτικές), συχνοτήτων 4.0 

MHz έως 13.0 MHz τουλάχιστον.)΄΄ Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει τον 

ανταγωνισμό. Οι γραμμικές ηχοβόλες κεφαλές 4D που ζητούνται προς επιλογή 

καθώς και το μέγιστο εύρος φάσματος έως 13 ΜΗz δεδομένου του 

προϋπολογισμού δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας ενώ διαθέτει συστήματα και 

κεφαλές υψηλών προδιαγραφών να συμμετέχει σε αυτό. Άλλωστε η ως άνω 

προδιαγραφή απευθύνεται σε συστήματα υπερηχοτομογράφων μαιευτικών-

γυναικολογικών εφαρμογών και όχι σε ακτινολογικά συστήματα όπου είναι το 

ζητούμενο. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει την 

διαγνωστική αξιοπιστία του υπο προμήθεια είδους. Επιπλέον ο υψηλός ρυθμός 

ανανέωσης μιας ογκομετρικής εικόνας θεωρείται βασική παραμετρος και πρέπει 

να αναφερθεί διότι όσο μεγαλύτερος είναι τόσο εξασφαλίζει καλύτερη 



δειγματοληψία και κατά συνέπεια υψηλότερη ποιότητα τρισδιάστατης 

απεικόνισης. Συνεπώς για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και 

της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, καθώς και για την βελτίωση της 

προδιαγραφής προτείνεται η επαναδιατύπωση της ως εξής: Επαναδιατύπωση: 

΄΄Τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου απεικόνιση (Real Time 3D/4D), με ρυθμό 

ογκομετρικής ανανέωσης της εικόνας έως 70vps τουλάχιστον. ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς επιλογή – Να λειτουργεί με χρήση εξειδικευμένων 

ογκομετρικών κεφαλών συχνοτήτων 4.0 MHz έως 12.0 MHz τουλάχιστον, οι 

οποίες να αναφερθούν και να περιγραφούν αναλυτικά)΄΄  ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Ζητείται: ΄΄Τρισδιάστατης 

απεικόνισης οργάνων και της αγγείωσης Αυτών. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά 

- Να λειτουργεί με όλες τις συμβατικές απεικονιστικές κεφαλές και οπωσδήποτε 

αυτών της βασικής σύνθεσης.) ΄΄ Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και 

περιορίζει τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Για την διεύρυνση 

συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό με 

υψηλές προδιαγραφές, προτείνεται η επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως 

εξής: Επαναδιατύπωση: ΄΄Τρισδιάστατης απεικόνισης οργάνων και της 

αγγείωσης Αυτών. ΝΑΙ (Εφόσον διατίθεται να περιγραφεί αναλυτικά - Να 

λειτουργεί με όλες τις συμβατικές απεικονιστικές κεφαλές και οπωσδήποτε 

αυτών της βασικής σύνθεσης.)’’  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ζητείται: ΄΄Συνδυαστική 

τεχνική συγχρονισμού της απεικόνισης στην οθόνη του υπερηχοτομογράφου, 

της εικόνας του υπερηχοτομογράφου σε πραγματικό χρόνο με 

λήψεις/ακολουθίες εικόνων άλλων απεικονιστικών συστήματων όπως CT, MR, 

PET-CT και προηγούμενες εξετάσεις του υπερηχοτομογράφου επιτρέποντας την 

ογκομετρική πλοήγηση στις ακολουθίες αυτές καθώς και με συνδιασμό τεχνικών 

σκιαγραφικών και ελαστογραφίας. ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) ΄΄ Η ως 

άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει τον ανταγωνισμό άνευ 

νόμιμου ερείσματος. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει 

καθόλου την απόδοση του συστήματος. Για την διεύρυνση συμμετοχής 

διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό με υψηλές 

προδιαγραφές, προτείνεται η επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: ΄΄Συνδυαστική τεχνική συγχρονισμού της απεικόνισης στην 

οθόνη του υπερηχοτομογράφου, της εικόνας του υπερηχοτομογράφου σε 

πραγματικό χρόνο με λήψεις/ακολουθίες εικόνων άλλων απεικονιστικών 

συστήματων όπως CT, MR, PET-CT και προηγούμενες εξετάσεις του 

υπερηχοτομογράφου επιτρέποντας την ογκομετρική πλοήγηση στις ακολουθίες 

αυτές καθώς και με συνδυασμό τεχνικών σκιαγραφικών. ΝΑΙ (Να προσφερθεί 

προς επιλογή. Επιπλέον δυνατότητες θα εκτιμηθούν θετικά εφόσον 

διατίθενται.)΄΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ζητείται: ’’Εργονομία συστήματος (Κονσόλα 

χειρισμού, οθόνη αφής, ρύθμιση ύψους, περκπροφή κλπ. ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά το σύστημα προς αξιολόγηση.’’ Στην ως άνω προδιαγραφή δεν 

αναφέρεται πουθενά στις προδιαγραφές της βασικής μονάδας ο αριθμός των 

ιντσών της οθόνη αφής. Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα 

υπερηχοτομογράφου διαθέτουν πλέον οθόνη αφής με τουλάχιστον 13 ίντσες. Τα 

συστήματα με οθόνη αφής 13 ιντσών υψηλής ανάλυσης αυξάνουν την εργονομία 



του μηχανήματος καθώς έχουν λιγότερα φυσικά πλήκτρα και πολλές από τις 

λειτουργίες γίνονται μέσο αυτής. Η οθόνη αφής καθαρίζεται και απολυμαίνεται 

πολύ πιο εύκολα από ένα φυσικό πληκτρολόγιο, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη 

ασφάλεια στον χρήστη από επιμολύνσεις. Παράλληλα διευκολύνουν την 

εκτέλεση κλινικών μετρήσεων και προσφέρουν συνολικά μεγαλύτερη εργονομία 

. Για την περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής, προτείνουμε την 

επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: Επαναδιατύπωση: ’’Εργονομία 

συστήματος (Κονσόλα χειρισμού, οθόνη αφής≥13", ρύθμιση ύψους, περιστροφή 

κλπ). ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα προς αξιολόγηση)’’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ζητείται: ΄΄Βάθος σάρωσης. ≥ 30 cm΄΄ Η ως άνω 

προδιαγραφή με το ζητούμενο βάθος σάρωσης δεν εξασφαλίζει την προμήθεια 

ενός συστήματος υψηλών προδιαγραφών. Το βάθος σάρωσης θεωρείται ένα από 

τα κυριότερα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υπερηχοτομογράφου 

και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο διευκολύνεται η εξέταση σε ασθενείς με 

δύσκολο σωματότυπο. Δεδομένου του προυπολογισμού και των κλινικών 

εφαρμογών για το οποίο προορίζεται το παραπάνω σύστημα, προτείνεται η 

περαιτέρω βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: ΄΄Βάθος σάρωσης. > 38 cm΄΄  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ζητείται: Τεχνική 

Αυτόματης μέτρησης του ενδοθηλίου (Auto IMT) ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) Στην ως άνω προδιαγραφή δεν αναγράφεται να λειτουργεί η τεχνική 

αυτόματης μέτρησης του ενδοθηλίου σε πραγματικό χρόνο, η οποία παράμετρος 

είναι σημαντική διότι εξυπηρετεί τον χρήστη μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης για 

μια βελτιωμένη ροή εργασίας. Δεδομένου του προυπολογισμού και για την 

περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της 

προδιαγραφής ως εξής: Επαναδιατύπωση: Τεχνική Αυτόματης μέτρησης του 

ενδοθηλίου σε πραγματικό χρόνο (Auto RIMT) ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

ΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 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  
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Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Αρ.Πρωτ.: 0000007982 Αθήνα, 9 

Δεκεμβρίου 2020 ΘΕΜΑ: Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών 

συστήματος υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια 

του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 27039/1-12-2020, 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. 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 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ – 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στην παράγραφο 3: «Ηχοβόλο κεφαλή Linear 

Array τύπου Matrix με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 7.0 MHz έως 

τουλάχιστον 15.0 MHz, για υψηλής ανάλυσης εξετάσεις μαστού (άνω των 

χιλίων κρυστάλλων) και μεγάλη επιφάνεια σάρωσης 50mm τουλάχιστον για 

μέγιστη ευκολία κατά την σάρωση, με δυνατότητα ελαστογραφίας.» Όπως 

διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής 

εξέλιξης σύστημα, υψηλής ανάλυσης, χωρίς να περιορίζεται η επιλογή ενός 

προηγμένου συστήματος, λόγο αυξημένου κόστους σύνθεσης. «Ηχοβόλο 

κεφαλή Linear Array με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 7.0 MHz έως 

τουλάχιστον 15.0 MHz, για υψηλής ανάλυσης εξετάσεις μαστού (άνω των 

χιλίων κρυστάλλων) και μεγάλη επιφάνεια σάρωσης 50mm τουλάχιστον για 

μέγιστη ευκολία κατά την σάρωση, με δυνατότητα ελαστογραφίας.» Στην 

παράγραφο 4: «Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 

από 4.0 MHz έως 8.0 MHz, για εξετάσεις αγγείων και εν τω βάθει οργάνων με 

δυνατότητα ελαστογραφίας.» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η 

προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, υψηλής ανάλυσης, ώστε 

να καλύπτεται μεγαλύτερο εύρος περιστατικών «Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array 

με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 4.0 MHz έως 8.0 MHz, για εξετάσεις 

αγγείων και εν τω βάθει οργάνων με δυνατότητα σκιαγραφικών.» Στην 

παράγραφο 5: «Ηχοβόλο κεφαλή Microconvex Array ενδοκοιλοτικη με εύρος 

συχνοτήτων λειτουργίας από 6.0 MHz έως 10.0 MHz, για εξετάσεις αγγείων και 

εν τω βάθει οργάνων με δυνατότητα ελαστογραφίας να συνοδευεται από 

μεταλλικό επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να 

διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η 

ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα 

απεικόνισης «Ηχοβόλο κεφαλή Microconvex Array ενδοκοιλοτικη με εύρος 

συχνοτήτων λειτουργίας από 6.0 MHz έως 10.0 MHz, για εξετάσεις αγγείων και 

εν τω βάθει οργάνων με δυνατότητα ελαστογραφίας να συνοδευεται από 

επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας» ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Στην παράγραφο : «Ηχοβόλες κεφαλές τύπου Matrix Array NAI - Tεχνολογία 

διάταξης πολλαπλών σειρών κρυστάλλων (Matrix) σε σχέση με τις συμβατικές 

κεφαλές για εξετάσεις γενικής ακτινολογίας, μέγιστης ευκρίνειας και 

διαγνωστικού επιπέδου.» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η 

προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα απεικόνισης 

«Ηχοβόλες κεφαλές τύπου Matrix Array ή single crystal NAI - Τεχνολογία 

διάταξης πολλαπλών σειρών κρυστάλλων (Matrix) ή single crystal, σε σχέση με 

τις συμβατικές κεφαλές για εξετάσεις γενικής ακτινολογίας, μέγιστης ευκρίνειας 

και διαγνωστικού επιπέδου.» Στην παράγραφο : «Ηχοβόλες κεφαλές 4D - 

Convex/ Linear/ Microconvex ενδοκοιλοτική» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να 

διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η 

ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα 

απεικόνισης «Ηχοβόλες κεφαλές 4D. Να περιγραφούν αναλυτικά» 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στην παράγραφο : «Ρυθμός 

ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥2300 f/sec» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να 



διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η 

ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα 

απεικόνισης «Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) να αναφερθεί προς 

αξιολόγηση» Στην παράγραφο: «Βάθος σάρωσης ≥30 cm» Όπως διαμορφωθεί, 

ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, 

ώστε να πραγματοποιείται μεγαλύτερο εύρος εξετάσεων, σε δύσκολα 

περιστατικά. «Βάθος σάρωσης ≥40 cm» Είμαστε στην διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. Μετά τιμής, 

ΜαριλέναΤουάρντιτς Ειδικός Πωλήσεων Canon Medical SystemsU.S.  
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ >> CPV: 33124120-2 

Αριθ. πρωτ./οικ: 27039 
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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- 

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ “ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ >> CPV: 33124120-2 Αριθ. πρωτ./οικ: 

27039 Αγαπητοί κύριοι σχετικά με τις προδιαγραφές , προτεινουμε τις κάτωθι 

αλλαγές Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3. 

Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array τύπου Matrix με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 

από 7.0MHz έως τουλάχιστον 15.0ΜΗz για υψηλής ανάλυσης μαστού (άνω των 

χιλίων κρυστάλλων) και μεγάλη επιφάνεια σάρωσης 50mm τουλάχιστον για 

μέγιστη ευκολία κατά την σάρωση , με δυνατότητα ελαστογραφίας 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array τύπου Matrix με 

εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 7.0MHz έως τουλάχιστον 18.0ΜΗz για 

υψηλής ανάλυσης μαστού (άνω των χιλίων κρυστάλλων) και μεγάλη επιφάνεια 

σάρωσης 38mm τουλάχιστον για μέγιστη ευκολία κατά την σάρωση , με 

δυνατότητα ελαστογραφίας 5. Hχοβόλο κεφαλή Microconvex Array 

ενδοκοιλοτική με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 6.0ΜΗz έως 10.0 ΜΗζ , 

για εξετάσεις αγγίων και εν τω βάθει οργάνων με δυνατότητα ελαστογραφίας να 

συνοδεύεται από μεταλλικό επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ …………. Και με απεικόνιση 200ο γωνίας 

6. Ηχοβόλο κεφαλή Microconvex Array παιδιατρική με εύρος συχνοτήτων 

λειτουργίας από 2.0 MHz έως 10.0 ΜΗz για ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

Ηχοβόλο κεφαλή Microconvex Array παιδιατρική με εύρος συχνοτήτων 

λειτουργίας από 4.0 MHz έως 13.0 ΜΗz για ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, 

ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Αναφέρεται 

Ηχοβόλες κεφαλές Convex/microconvex NAI από 2 ΜΗz έως 9ΜΗz 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ηχοβόλες κεφαλές Convex/microconvex NAI από 

2 ΜΗz έως 13ΜΗz Αναφέρεται Ηχοβόλες κεφαλές 4D-

Convex/Linear/Microconvex ενδοκοιλοτική NAI από 2 ΜΗz έως 13ΜΗz 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ηχοβόλες κεφαλές 4D-

Convex/Linear/Microconvex ενδοκοιλοτική NAI από 2 ΜΗz έως 8ΜΗz 

Αναφέρεται Linear ειδικού σχήματος Ι ή Τα Hockey Stick NAI από 7 ΜΗz έως 

18ΜΗz ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Linear ειδικού σχήματος Ι ή Τα Hockey 



Stick NAI από 7 ΜΗz έως 13ΜΗz Αναφέρεται Aλλες ηχοβόλες κεφαλές 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΕ Aλλες ηχοβόλες κεφαλές όπως 

λαπαροσκοπική καθώς και ειδική κεφαλή απεικόνισης 360ο για σταθεροποίηση 

καρκίνου του ορθου ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Αναφέρεται Τρισδιάστατη 

πραγματικού χρόνου απεικόνιση (Real Time 3D/4D) – ΝΑΙ (Να προσφερθεί 

προς επιλογή – Να λειτουργεί με χρήση εξειδικευμένων ογκομετρικών κεφαλών 

(κυρτές, γραμμικές και ενδοκοιλοτικές) συχνοτήτων 4.0 MHz έως 13 MHz 

τουλάχιστον) ΠΡΟΤΕΝΟΥΜΕ Τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου απεικόνιση 

(Real Time 3D/4D) – ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή – Να λειτουργεί με 

χρήση εξειδικευμένων ογκομετρικών κεφαλών (κυρτές, γραμμικές και 

ενδοκοιλοτικές) συχνοτήτων 4.0 MHz έως 8 MHz τουλάχιστον) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αναφέρεται Τεχνική ανίχνευσης 

σκιαγραφικών μέσων (Contrast Harmonic) κατάλληλου μηχανικού δείκτη (ΜΙ) 

με δυνατότητα εξαγωγής καμπυλών ΤΙC – ( Time Intensity Curves) NAI 

………………………. Καθώς και σε ογκομετρικές κεφαλές …………. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ Καθώς και σε ογκομετρικές κεφαλές 

Αναφέρεται Να διαθέτει εξελιγμένη μη συμβατική και μη επεμβατική τεχνική 

ανίχνευσης αιμάτωσης σε περιοχές ιδιαίτερα χαμηλών αιμοδυναμικών ροών 

στην υπερηχογραφική εικόνα, εφαρμογή ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις 

αγγειακών θρομβώσεων/μεγάλων στενώσεων ή στη μελέτη αιμάτωσης ύποπτων 

για κακοήθεια ευρημάτων κ.λ.π. Να εφαρμόζεται με ή χωρίς doppler 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ή στη μελέτη αιμάτωσης 

ύποπτων για κακοήθεια ευρημάτων κ.λ.π. ……..ΤΕΧΝΙΚΗ POWER FLOW, 

Eflow Aναφέρεται Τεχνική δυνατότητα απεικόνισης της στροβιλώδους ροής σε 

στενώσεις αγγείων τόσο με τεχνικές Doppler όσο και με τεχνικές ανίχνευσης 

αιματικών ροών χωρίς χρήση Doppler. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ όσο και με τεχνικές ανίχνευσης αιματικών ροών χωρίς χρήση Doppler. 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ σε 

στενώσεις αγγείων τόσο με τεχνικές Doppler ……….. ( καθώς και δυνατότητα 

λήψης σήματος DOPPLER από δύο διαφορετικές περιοχές ταυτόχρονα σε Real 

Time) Aναφέρεται Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) >_2300 f/sec 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) >_800 

f/sec Αναφέρεται Βάθος σάρωσης >_ 30cm ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Βάθος 

σάρωσης >_ 40cm ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Αναφέρεται 

Οδηγός DVD ΝΑΙ ενσωματωμένος (να περιγραφεί αναλυτικά) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Το ενσωματωμένος Αναφέρεται 

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing) ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά- Να υπάρχει δυνατότητα επέμβασης και επεξεργασίας των ψηφιακών 

δεδομένων σχηματισμού των αποθηκευμένων εικόνων για επαναδιάγνωση από 

τους εξεταστές. Η επεξεργασία αυτή αφορά σε απεικονιστικές παραμέτρους 

όπως δυναμικό εύρος, ενίσχυση Β-mode, TCC, έγχρωμου Doppler, παλμικού 

Doppler, αντιστροφή φάσματος, γωνία Doppler, κλπ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ 

ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ σε απεικονιστικές παραμέτρους όπως δυναμικό 

εύρος, ενίσχυση Β-mode, TCC, έγχρωμου Doppler, παλμικού Doppler, 

αντιστροφή φάσματος, γωνία Doppler, κλπ) ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΤΟ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ Εφαρμογή όλου του πακέτου μετρήσεων επί των αρχειοθετημένων 

εικόνων μετά τιμής για την DORMED HELLAS AE  

 



Όνομα 
SIEMENS 

HEALTHCAR

E ABEE 

Email 
panagiotis.kakoutis@sieme

ns-healthineers.com 

Άρθρο ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ

ΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ημ/νία 
16/12/202

0 

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε 

υπόψη σας, στο πλαίσιο ανάρτησης Δημόσιας Διαβούλευσης, τις παρακάτω 

παρατηρήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που δημοσίευσε το Γ.Ν. 

ΑΡΤΑΣ για την προμήθεια συστήματος υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης. 

Αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τις περισσότερες προδιαγραφές 

είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με τεχνικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν 

απόλυτα τις απαιτήσεις τους. Οι τροποποιήσεις που προτείνουμε παρακάτω 

αφορούν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναβαθμίζουν το μηχάνημα που 

επιθυμεί να προμηθευτεί το Νοσοκομείο, και δεν επηρεάζουν σε καμία 

περίπτωση το επίπεδο ιατρικής χρήσης για την οποία προορίζεται ο 

υπερηχοτομογράφος. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Στην Προδιαγραφή Νο. 3 απαιτείται: Ηχοβόλο κεφαλή 

Linear Array τύπου Matrix με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 7.0 MHz έως 

τουλάχιστον 15.0 MHz, για υψηλής ανάλυσης εξετάσεις μαστού (άνω των 

χιλίων κρυστάλλων) και μεγάλη επιφάνεια σάρωσης 50mm τουλάχιστον για 

μέγιστη ευκολία κατά την σάρωση, με δυνατότητα ελαστογραφίας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η πρόταση της εταιρείας μας είναι η προδιαγραφή να διατυπωθεί 

ως εξής : Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 

7.0 MHz έως τουλάχιστον 15.0 MHz, για υψηλής ανάλυσης εξετάσεις μαστού 

και μεγάλη επιφάνεια σάρωσης 50mm τουλάχιστον για μέγιστη ευκολία κατά 

την σάρωση, με δυνατότητα shearwave ελαστογραφίας. Στην Προδιαγραφή Νο. 

5 απαιτείται: Ηχοβόλο κεφαλή Microconvex Array ενδοκοιλοτική με εύρος 

συχνοτήτων λειτουργίας από 6.0 MHz έως 10.0 MHz, για εξετάσεις αγγείων και 

εν τω βάθει οργάνων με δυνατότητα ελαστογραφίας να συνοδευεται από 

μεταλλικό επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η πρόταση 

της εταιρείας μας είναι η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής: Ηχοβόλο κεφαλή 

Microconvex Array ενδοκοιλοτικη με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 3.0 

MHz έως 8.0 MHz, για εξετάσεις αγγείων και εν τω βάθει οργάνων με 

δυνατότητα ελαστογραφίας να συνοδευεται από μεταλλικό 

επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Στην 

Προδιαγραφή απαιτείται: Τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου απεικόνιση (Real 

Time 3D/4D) ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή - Να λειτουργεί με χρήση 

εξειδικευμένων ογκομετρικών κεφαλών (κυρτές, γραμμικές και ενδοκοιλοτικές), 

συχνοτήτων 4.0 MHz έως 13.0 MHz τουλάχιστον.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η πρόταση της 

εταιρείας μας είναι η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής : Τρισδιάστατη 

πραγματικού χρόνου απεικόνιση (Real Time 3D/4D) ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς 

επιλογή) Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά τα παραπάνω σχόλια της εταιρείας 

μας ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με την επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών σε αυτήν και το νοσοκομείο να 

προμηθευτεί το κορυφαίο μηχάνημα από τους προσφερθέντες 

υπερηχοτομογράφους. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

επιπλέον πληροφορία και ενημέρωση. Μετά τιμής, Παναγιώτης Κακούτης Sales 

Support Professional SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
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ΠΡΟΣ: 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών 

προδιαγραφών για την προμήθεια Υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αξιότιμοι κύριοι, Κατόπιν 

μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής 

σύνταξης αυτών, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις παρατηρήσεις της εταιρείας 

μας οι οποίες αφορούν στα προς προμήθεια συστήματα. Με γνώμονα τη 

βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από την 

Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ενός σύγχρονου 

Γενικού Νοσοκομείου, προτείνουμε να τροποποιηθούν οι κάτωθι τεχνικές 

προδιάγραφες, έτσι ώστε το σύστημα που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο σας να 

είναι σύγχρονης τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αλλά και 

επιτρέποντας την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των εταιρειών εγνωσμένης 

αξίας: ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Προδιαγραφή: «3. Ηχοβόλο 

κεφαλή Linear Array τύπου Matrix με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 7.0 

έως τουλάχιστον 15.0 MHz, για υψηλής ανάλυσης εξετάσεις μαστού (άνω των 

χιλίων κρυστάλλων) και μεγάλη επιφάνεια σάρωσης 50mm τουλάχιστον για 

μέγιστη ευκολία κατά την σάρωση, με δυνατότητα ελαστογραφίας.» Με σκοπό 

την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων 

απόρριψης συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που 

υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης υπερηχογραφικής εξέτασης και 

δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται το κλινικό αποτέλεσμα, προτείνουμε την 

τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: Προδιαγραφή: «3. 

Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array τύπου Matrix με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 

από 7.0 έως τουλάχιστον 15.0 MHz, για υψηλής ανάλυσης εξετάσεις μαστού 

(επιθυμητά άνω των χιλίων κρυστάλλων) και μεγάλη επιφάνεια σάρωσης για 

μέγιστη ευκολία κατά την σάρωση, με δυνατότητα ελαστογραφίας.» 

Προδιαγραφή: «5. Ηχοβόλο κεφαλή Microconvex Array ενδοκοιλοτικη με εύρος 

συχνοτήτων λειτουργίας από 6.0 MHz έως 10.0 MHz, για εξετάσεις αγγείων και 

εν τω βάθει οργάνων με δυνατότητα ελαστογραφίας να συνοδεύεται από 

μεταλλικό επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας.» Με γνώμονα την 

αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών και την προμήθεια ενός 

υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας 

και υψηλού επιπέδου τεχνικών χαρακτηριστικών, προτείνουμε την τροποποίηση 

της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: Προδιαγραφή: «5. Ηχοβόλο κεφαλή 

Microconvex Array ενδοκοιλοτικη με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 6.0 

MHz έως 10.0 MHz και γωνία σάρωσης τουλάχιστον 160ο για την ταυτόχρονη 

απεικόνιση ωοθηκών, για εξετάσεις αγγείων και εν τω βάθει οργάνων με 

δυνατότητα ελαστογραφίας, να συνοδεύεται από μεταλλικό 



επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας.» Προδιαγραφή: «6. Ηχοβόλο κεφαλή 

Microconvex Array παιδιατρική με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 2.0 MHz 

έως 10.0MHz, για» Με σκοπό την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την 

αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης συστημάτων, κατασκευαστών 

εγνωσμένης αξίας, που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης 

υπερηχογραφικής εξέτασης και δεδομένου ότι η μικρή απόκλιση της τάξεως του 

1MHz δεν επηρεάζει το κλινικό αποτέλεσμα, προτείνουμε την τροποποίηση της 

συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: Προδιαγραφή: «6. Ηχοβόλο κεφαλή 

Microconvex Array παιδιατρική με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 3.0 MHz 

έως 10.0MHz.» ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Προδιαγραφή: «Ηχοβόλες 

κεφαλές 4D – Convex/ Linear/ Microconvex ενδοκοιλοτική ΝΑΙ από 2 MHz έως 

13 MHz» Με σκοπό την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών 

και μόνο λόγων απόρριψης συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, 

που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης υπερηχογραφικής εξέτασης, 

προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 

Προδιαγραφή: «Ηχοβόλες κεφαλές 4D πραγματικού χρόνου ΝΑΙ να 

αναφερθούν προς αξιολόγηση» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προδιαγραφή: «Τεχνική ανίχνευσης σκιαγραφικών μέσων 

(Contrast Harmonic) κατάλληλου μηχανικού δείκτη (ΜΙ) με δυνατότητα 

εξαγωγής καμπυλών TIC - (Time Intensity Curves). ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) - Να λειτουργεί σε ποικιλία κεφαλών δισδιάστατης απεικόνισης. 

Καθώς και σε ογκομετρικές κεφαλές. Να εφαρμόζεται για διεξοδική μελέτη 

εξετάσεων άνω-κάτω κοιλιάς, επιφανειακών οργάνων (μαστού, θυρεοειδούς, 

σιελογόνων αδένων κ.λ.π), ενδοκοιλοτικών οργάνων (προστάτη κ.λ.π), 

διακρανιακές. Να διαθέτει επίσης εξειδικευμένο πρόγραμμα ποσοτικής 

ανάλυσης με εξαγωγή καμπυλών ποσοτικοποίησης Time Intensity Curves.» Με 

γνώμονα την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών και την προμήθεια ενός 

υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας 

και υψηλού επιπέδου τεχνικών χαρακτηριστικών, προτείνουμε την τροποποίηση 

της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: Προδιαγραφή: «Τεχνική ανίχνευσης 

σκιαγραφικών μέσων (Contrast Harmonic) κατάλληλου μηχανικού δείκτη (ΜΙ) 

με δυνατότητα εξαγωγής καμπυλών TIC - (Time Intensity Curves). ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί αναλυτικά) - Να λειτουργεί σε ποικιλία κεφαλών δισδιάστατης 

απεικόνισης, οπωσδήποτε με τις κεφαλές της βασικές σύνθεσης, καθώς και σε 

ογκομετρικές κεφαλές. Να εφαρμόζεται για διεξοδική μελέτη εξετάσεων άνω-

κάτω κοιλιάς, επιφανειακών οργάνων (μαστού, θυρεοειδούς, σιελογόνων αδένων 

κ.λ.π), ενδοκοιλοτικών οργάνων (προστάτη κ.λ.π), διακρανιακές. Να διαθέτει 

επίσης εξειδικευμένο πρόγραμμα ποσοτικής ανάλυσης με εξαγωγή καμπυλών 

ποσοτικοποίησης Time Intensity Curves.» Προδιαγραφή: «Τεχνική μελέτης και 

ανάδειξης της ελαστικότητας των ιστών με την μέθοδο πίεσης από τον εξεταστή 

(Strain Elastography) η οποία να εφαρμόζεται σε πολλαπλές ανατομικές 

περιοχές και όργανα για την εκτίμηση των ευρημάτων που εμφανίζονται και με 

δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά - 

Να λειτουργεί με κεφαλές τις βασικής σύνθεσης οι οποίες να αναφερθούν)» Με 

γνώμονα την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών και την προμήθεια ενός 

υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας 

και υψηλού επιπέδου τεχνικών χαρακτηριστικών, προτείνουμε την τροποποίηση 

της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: Προδιαγραφή: «Τεχνική μελέτης και 

ανάδειξης της ελαστικότητας των ιστών με την μέθοδο πίεσης από τον εξεταστή 



(Strain Elastography) η οποία να εφαρμόζεται σε πολλαπλές ανατομικές 

περιοχές και όργανα για την εκτίμηση των ευρημάτων που εμφανίζονται και με 

δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά - 

Να λειτουργεί με όλες τις κεφαλές της βασικής σύνθεσης)» Προδιαγραφή: 

«Τεχνική μελέτης και ανάδειξης της ελαστικότητας των ιστών ανεξάρτητη από 

την πίεση που ασκεί ο εξεταστής (Shear Wave Elastography) για την 

ταυτοποίηση ανατομικών περιοχών που παρουσιάζουν πιθανότητα κακοήθειας 

στην υπερηχογραφική B-mode εικόνα. Η τεχνική να εφαρμόζονται σε 

πολλαπλές ανατομικές περιοχές (Ηπαρ – Μαστός)και όργανα του σώματος, για 

την εκτίμηση των ευρημάτων που εμφανίζονται και με δυνατότητα εξαγωγής 

ποσοτικών δεδομένων. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) - Να λειτουργεί με 

κεφαλές τις βασικής σύνθεσης, τουλάχιστον μία convex και μία linear οι οποίες 

να αναφερθούν)» Με γνώμονα την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών και 

την προμήθεια ενός υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης τελευταίας 

τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και υψηλού επιπέδου τεχνικών 

χαρακτηριστικών, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης 

προδιαγραφής ως εξής: Προδιαγραφή: «Τεχνική μελέτης και ανάδειξης της 

ελαστικότητας των ιστών ανεξάρτητη από την πίεση που ασκεί ο εξεταστής 

(Shear Wave Elastography) για την ταυτοποίηση ανατομικών περιοχών που 

παρουσιάζουν πιθανότητα κακοήθειας στην υπερηχογραφική B-mode εικόνα. Η 

τεχνική να εφαρμόζονται σε πολλαπλές ανατομικές περιοχές (Ηπαρ – 

Μαστός)και όργανα του σώματος, για την εκτίμηση των ευρημάτων που 

εμφανίζονται και με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί αναλυτικά) - Να λειτουργεί με κεφαλές της βασικής σύνθεσης, 

τουλάχιστον με την Convex Array και τη Linear Array υψηλής ανάλυσης 

εξετάσεων μαστού)» Προδιαγραφή: «Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (Frame 

Rate) ≥2300 f/sec» Ο αριθμός ανανέωσης της εικόνας ανά δευτερόλεπτο (frame 

rate per second - fps) είναι ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που αντικατοπτρίζει την 

ταχύτητα ψηφιακής επεξεργασίας και αναπαραγωγής της εικόνας ενός 

μηχανήματος υπερήχων. Όσο μεγαλύτερο αριθμό ανανέωσης εικόνας διαθέτει 

ένα σύστημα υπερηχοτομογραφίας τόσο πιο εύκολη και γρήγορη γίνεται η 

κλινική εξέταση με καλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα. Προδιαγραφή: 

«Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (Frame Rate) ≥2900 f/sec» ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Προδιαγραφή: «Επεξεργασία εικόνων μετά την 

λήψη (post processing). ΝΑΙ (Nα Να περιγραφεί αναλυτικά - Nα υπάρχει 

δυνατότητα επέμβασης και επεξεργασίας των ψηφιακών δεδομένων 

σχηματισμού των αποθηκευμένων εικόνων για επαναδιάγνωση από τους 

εξεταστές. Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε απεικονιστικές παραμέτρους όπως 

δυναμικό εύρος, ενίσχυση B-mode, TGC, εγχρώμου Doppler, παλμικού Doppler, 

αντιστροφή φάσματος, γωνία Doppler, κλπ.)» Με σκοπό την διεύρυνση του 

ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης 

συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που υπερκαλύπτουν τις 

απαιτήσεις μιας σύγχρονης υπερηχογραφικής εξέτασης, προτείνουμε την 

τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: Προδιαγραφή: 

«Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing). ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά - Nα υπάρχει δυνατότητα επέμβασης και επεξεργασίας των ψηφιακών 

δεδομένων σχηματισμού των αποθηκευμένων εικόνων για επαναδιάγνωση από 

τους εξεταστές. Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε απεικονιστικές παραμέτρους 

του B-mode, M-mode, εγχρώμου Doppler και παλμικού Doppler.)» ΓΕΝΙΚΟΙ 



ΟΡΟΙ Προδιαγραφή 5: «Να πληρούνται, για τον συγκεκριμένο υπέρηχο, όλοι οι 

κανονισμοί ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ) καθώς και Υγιεινής σε θέματα 

απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.» Με σκοπό την 

διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων 

απόρριψης συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που 

υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης υπερηχογραφικής εξέτασης, 

προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 

Προδιαγραφή 5: «Να πληρούνται, για τον συγκεκριμένο υπέρηχο, όλοι οι 

κανονισμοί ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ) και να αναφέρονται στο εγχειρίδιο 

χρήσης του μηχανήματος λεπτομερείς οδηγίες για τον καθαρισμό και την 

απολύμανση του συστήματος και των κεφαλών.» Τέλος, δεδομένου ότι ζητείται 

ένα σύστημα της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, προτείνουμε την 

εισαγωγή της παρακάτω τεχνικής προδιαγραφής για την δυνατότητα προμήθειας 

εκ μέρους του Νοσοκομείου ενός συστήματος τελευταίας γενιάς με τις πλέον 

σύγχρονες τεχνολογίες: «Το σύστημα να στηρίζεται σε λειτουργικό σύστημα 

Windows 10.» Οι ως άνω προτάσεις της εταιρείας μας έχουν ως μοναδικό σκοπό 

την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό, την ανάπτυξη 

ευρύτερου ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά την 

προμήθεια από το Νοσοκομείο σας, συστήματος υπερηχοτομογραφίας 

τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και υψηλού επιπέδου τεχνικών 

χαρακτηριστικών. Ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύχουν θετικής 

αντιμετώπισης. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση. Μετά τιμής για την ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.  
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Αξιότιμοι Κύριοι, Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που αφορά στην 

προμήθεια Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας Γενικής Χρήσης, προς κάλυψη 

των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, η εταιρία μας κατόπιν προσεκτικής μελέτης των 

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

διαθέτει εξειδικευμένα Συστήματα Υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης 

υψηλής και αφετέρου για να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα των υπό 

προμήθεια συστημάτων καθώς και το δημόσιο συμφέρον. Παρατήρηση 1η 

Ζητούμενη προδιαγραφή: ΓΕΝΙΚΑ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6. Ηχοβόλο 

κεφαλή Microconvex Array παιδιατρική με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 

2.0 MHz έως 10.0 MHz, για Πρόταση τροποποίησης: 6. Ηχοβόλο κεφαλή 

Microconvex Array παιδιατρική με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 3.0 MHz 

έως 10.0 MHz, για 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 

προσφερομένου συστήματος. Παρατήρηση 2η Ζητούμενη προδιαγραφή: ΤΥΠΟΙ 

ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Linear ειδικού σχήματος I ή Τ ή Hockey Stick ΝΑΙ 



από 7 MHz έως 18 MHz Πρόταση τροποποίησης: Linear ειδικού σχήματος I ή Τ 

ή Hockey Stick ΝΑΙ από 7 MHz έως 15 MHz 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 προσφερομένου συστήματος. Με τιμή, για την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ Δημήτρης Καββαδάς Account Manager Philips HS, 

IIG District Greece  

 
 

 

 

 


