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Αξιότιμοι Κύριοι, Στα πλαίσια της υπ` αριθμόν Πρωτοκόλλου Λ2/οικ.3694/12-4-2019 Δημόσιας Διαβούλευσης 

τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM του Γ.Ν. Πέλλας (Ν.Μ. 

Γιαννιτσών), θα θέλαμε να σας παραθέσουμε παρατηρήσεις/τροποποιήσεις της εταιρείας μας προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η συμμετοχή της στον Διαγωνισμό για την εν λόγω προμήθεια: • Στην Εισαγωγή των τεχνικών 

προδιαγραφών του είδους ζητείται: «Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι κατάλληλο για ακτινοσκοπήσεις και 

ακτινογραφήσεις, με ενισχυτή εικόνας με κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως, τροχήλατο με βραχίονα τύπου «C-

ARM» κατάλληλο για βαριά Νοσοκομειακή χρήση. Να εξυπηρετεί την γενική χειρουργική , ορθοπεδική, 

ουρολογία, νευροχειρουργική, κλπ. Τα κυριότερα μέρη του συστήματος να είναι του ιδίου κατασκευαστικού 

Οίκου.» Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως: Το 

προσφερόμενο μηχάνημα να είναι κατάλληλο για ακτινοσκοπήσεις και ακτινογραφήσεις, με ενισχυτή εικόνας 

με κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως, τροχήλατο με βραχίονα τύπου «C-ARM» κατάλληλο για βαριά 

Νοσοκομειακή χρήση. Να εξυπηρετεί την γενική χειρουργική , ορθοπεδική, ουρολογία, νευροχειρουργική, κλπ. 

Τα κυριότερα μέρη του συστήματος να είναι κατά προτίμηση του ιδίου κατασκευαστικού Οίκου. • Στην Ενότητα 

Α4.1. ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ στην υπ` αριθμόν Α4.1.1. και στην υπ` αριθμόν Α4.1.2. τεχνικές 

προδιαγραφές ζητούνται: «Α4.1.1. Ισχύς (KW) Να αναφερθεί Α4.1.2. Μέγιστη τιμή ρεύματος (mA) Να 

αναφερθεί» Δεδομένου ότι οι τιμές ισχύος και ρεύματος των τρόπων λειτουργίας ενός μηχανήματος 

χαρακτηρίζουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της γεννήτριας του μηχανήματος, προτείνουμε 

την επαναδιατύπωση των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: Α4.1.1. Ισχύς (kW). Να αναφερθεί (> 12 

kW). A4.1.2. Μέγιστη τιμή ρεύματος (mA). Να αναφερθεί. Περίπου 60 mA. • Στην Ενότητα Α5.1. ΠΑΛΜΙΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ και στην υπ` αριθμόν Α5.1.1. τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «A5.1.1. Ισχύς (KW) Να 

αναφερθεί» Δεδομένου ότι οι τιμές ισχύος και ρεύματος των τρόπων λειτουργίας ενός μηχανήματος 

χαρακτηρίζουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της γεννήτριας του μηχανήματος, προτείνουμε 

την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως εξής: Α5.1.1. Ισχύς (kW). Να αναφερθεί (> 12 

kW). • Στην Ενότητα Α6.1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ στην υπ` αριθμόν Α6.1.1., Α6.1.2. και Α6.1.3. τεχνικές 



προδιαγραφές ζητούνται: «Α6.1.1. Ισχύς (KW) Να αναφερθεί A6.1.2. Μέγιστη τιμή ρεύματος (mA) Να 

αναφερθεί Α6.1.3. Μέγιστη τιμή τάσης (KV) Περίπου 110 KV» Δεδομένου ότι οι τιμές ισχύος και ρεύματος των 

τρόπων λειτουργίας ενός μηχανήματος χαρακτηρίζουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της 

γεννήτριας του μηχανήματος, προτείνουμε τον προσδιορισμό κατωφλίων ως εξής: Α6.1.1. Ισχύς (kW). Να 

αναφερθεί (> 12 kW). A6.1.2. Μέγιστη τιμή ρεύματος (mA). Να αναφερθεί (>100 mA) A6.1.3. Μέγιστη τιμή 

τάσης (kV). Περίπου 120 kV. • Στην Ενότητα Α6.1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ στην υπ` αριθμόν Α6.1.4. 

ζητείται: «Α6.1.4. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογράφηση (ακτινοσκόπηση ενός παλμού) με μέγιστα στοιχεία 

≥20mA. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο έκθεσης και να υπάρχει επιπλέον δυνατότητα χειροκίνητης (manual) 

επιλογής των παραμέτρων Να αναφερθεί» Προκειμένου το μηχάνημα να είναι κατάλληλο για εκτέλεση 

ψηφιακής ακτινογράφησης και σε εύσωμους ασθενείς, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της εν λόγω 

τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως: A6.1.4. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογράφηση (ακτινοσκόπηση ενός 

παλμού) με μέγιστα στοιχεία ≥60 mA. • Στην Ενότητα Α6.1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ στην υπ` αριθμόν Α8. 

ζητείται: «Α8. Να διαθέτει χειριστήριο σύγχρονης τεχνολογίας, με όλες τις απαραίτητες διάταξης ελέγχου της 

λειτουργίας του συγκροτήματος, να είναι απλό, φιλικό προς τον χρήστη και να προστατεύεται από την σκόνη 

και τα υγρά, επιθυμητή η λειτουργία επαφής (touch). Να διαθέτει χειροδιακόπτη ακτινοβόλησης. Να 

αναφερθούν αναλυτικά.» Προτείνουμε την προσθήκη στην εν λόγω απαίτηση και επιπλέον οθόνης μεγέθους > 

15 ιντσών για διαδραστική λειτουργία και έλεγχο των διαφραγμάτων και των προβολών του συστήματος. • 

Στην Ενότητα Β ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ στην υπ` αριθμόν Β1. ζητείται: «Β1. Να διαθέτει ακτινολογική λυχνία 

σταθερής ή περιστρεφόμενης ανόδου, σύμφωνα με IEC60336 Να αναφερθεί. Αν διατίθεται διπλοεστιακή, να 

κατατεθεί και θα βαθμολογηθεί.» Δεδομένου ότι η ύπαρξη δύο εστιών εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της 

λυχνίας ακόμα και σε περίπτωση απώλειας της μίας εστίας, προτείνουμε τον προσδιορισμό κατωφλίων ως 

ακολούθως: Β1. Να διαθέτει ακτινολογική λυχνία σταθερής ή περιστρεφόμενης ανόδου, σύμφωνα με 

IEC60336. Διπλοεστιακή με μεγέθη εστιών της τάξης των 0,3 και 0.6 mm. Να αναφερθεί. ●Στην Ενότητα Β 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ στην υπ` αριθμόν Β3., στην υπ` αριθμόν Β4. και στην υπ` αριθμόν Β6. τεχνικές 

προδιαγραφές ζητούνται: «Β3. Θερμοχωρητικότητα ανόδου (KHU) Να αναφερθεί Β4. Ρυθμός θερμοαπαγωγής 

(KHU/min) Να αναφερθεί Β6. Συνολικό φιλτράρισμα (mm Al) Να αναφερθεί» Δεδομένου ότι οι τιμές 

θερμοχωρητικότητας και θερμοαπαγωγής αλλά και φιλτραρίσματος μίας ακτινολογικής λυχνίας χαρακτηρίζουν 

την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία αλλά και την απόδοση μίας λυχνίας ειδικά σε πολύωρες πράξεις, 

προτείνουμε τον προσδιορισμό κατωφλίων ως εξής: Β3. Θερμοχωρητικότητα ανόδου (KHU). Να αναφερθεί (> 

300 kHU) Β4. Ρυθμός θερμοαπαγωγής (KHU/min). Να αναφερθεί (>70 kHU/min) Β6. Συνολικό φιλτράρισμα 

(mm Al). Να αναφερθεί (>5 mm Al) ●Στην Ενότητα Δ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ στην υπ` αριθμόν Δ1, στην 

υπ` αριθμόν Δ2 και στην υπ` αριθμόν Δ7 τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται: «Δ1. Να είναι τελευταίας 

τεχνολογίας CMOS, υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής δόσης, με ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης ρύθμισης 

της δόσης (DAP) και αυτόματα πρωτόκολλα μειωμένης δόσης. ΝΑΙ (Να περιγραφεί) Δ2. Να είναι διαστάσεων 

τουλάχιστον 20x20 cm με μήτρα 2K x 2K τουλάχιστον. Να αναφερθεί Δ7. DQE ≥75% σε 0 lp/mm και MTF 

≥55% σε 1 lp/mm Να αναφερθεί» Για την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρείας μας στον επικείμενο 

διαγωνισμό, παρακαλούμε για την επαναδιατύπωση των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών ως ακολούθως: 

Δ1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας CMOS ή aSi, υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής δόσης, με ενσωματωμένο 

σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης (DAP) και αυτόματα πρωτόκολλα μειωμένης δόσης. Δ2. Να είναι 

διαστάσεων τουλάχιστον 20x20 cm με μήτρα 1,3Κ x 1,3K περίπου. Να προσφερθεί δυνατότητα για 

μεγαλύτερη διάσταση περίπου 25 x 25 cm. Δ7. DQE ≥70% σε 0 lp/mm και MTF>55% σε 1 lp/mm Ειδικά για 

την προδιαγραφή Δ1 θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ζητούμενη τεχνολογία CMOS φωτογραφίζει μηχάνημα 

C-arm συγκεκριμένου κατασκευαστή, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως τεχνολογία ευρέως για να αξιολογηθεί στο 

πέρασμα του χρόνου, ενώ ο οίκος Philips χρησιμοποιεί στο μηχάνημά του 3ης γενιάς σύστημα ανιχνευτή 

άμορφου πυριτίου, aSi ,με σπινθηριστή Ιωδιούχου Καισίου CsI , αποτελώντας τον πρώτο κατασκευαστικό 

οίκο στην εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας περισσότερο από 14 χρόνια. Η τεχνολογία CMOS στον ανιχνευτή 



ενός C-arm μειονεκτεί λόγω της φθοράς που υπόκειται ο ανιχνευτής (sensor) από τις ακτίνες-Χ, ενώ αυτό 

επηρεάζει ταυτόχρονα αρνητικά την απόδοση του DQE στο πέρασμα του χρόνου. Αποτέλεσμα αυξημένο 

κόστος συντήρησης στη πάροδο του χρόνου. Επίσης λόγω του τρόπου κατασκευής επηρεάζεται η 

γραμμικότητα (linearity) του καθότι αποτελείται από «ζώνες» υλικού που μεταξύ τους συνδέονται και όχι από 

ενιαίο υλικό με συνέπεια τη δημιουργία ψευδό-εικόνων στις ραφές του CMOS ανιχνευτή. Για όλους τους 

ανωτέρω λόγους η PHILIPS επιλέγει τεχνολογία άμορφου πυριτίου (3ης γενιάς) σταθερή στις αυξομειώσεις 

της θερμοκρασίας και των εν γένει συνθηκών εργασίας εντός του χειρουργείου. Τέλος η εγκατεστημένη βάση 

με ανιχνευτές τεχνολογίας αSi άμορφου πυριτίου αποδεικνύει την αξιοπιστία αλλά και άριστη ποιότητα εικόνας 

που διαθέτει η εταιρεία στα συστήματά της. • Στην Ενότητα Ε ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ και στην υπ` αριθμόν 

Ε1 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Ε1. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση δύο (2) οθόνες επίπεδης τεχνολογίας. 

≥19”» Προτείνουμε την προσθήκη στην εν λόγω απαίτηση και επιπλέον οθόνης μεγέθους > 15 ιντσών για τον 

χειριστή. • Στην Ενότητα ΣΤ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ και στην υπ` αριθμόν ΣΤ9 

τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «ΣΤ9. Να διατίθεται αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 100.000 εικόνων ΝΑΙ. 

Να αναφερθεί» Για την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρείας μας στον επικείμενο διαγωνισμό, παρακαλούμε 

για την επαναδιατύπωση της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως: Να διατίθεται αποθηκευτική 

ικανότητα τουλάχιστον 20.000 εικόνων. ΝΑΙ. Να αναφερθεί. • Στην Ενότητα ΣΤ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ και στην υπ` αριθμόν ΣΤ13 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «ΣΤ13. 

Να διαθέτει σύστημα DAP για αναφορά και καταγραφή της δόσης ασθενή σε cGyxcm2 με ψηφιακές ενδείξεις 

ΝΑΙ. Να αναφερθεί.» Για την πληρέστερη καταγραφή δεδομένων δόσης, προτείνουμε την προσθήκη στην εν 

λόγω απαίτηση και της αποστολής της δόσης μέσω πρωτοκόλλου DICOM (πέραν της αναφοράς και της 

καταγραφής της). • Στην Ενότητα ΣΤ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ και στην υπ` 

αριθμόν ΣΤ16 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «ΣΤ16. Να διαθέτει δυνατότητα δικτύωσης, μεταφοράς 

δεδομένων και εικόνων για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσω πρωτοκόλλου DICOM. Να αναφερθούν οι 

παρεχόμενες DICOM υπηρεσίες. NAI. Να αναφερθεί.» Δεδομένου ότι τα σύγχρονα συστήματα διαθέτουν 

δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και μέσω ασύρματου δικτύου WiFi, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της 

εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως: ΣΤ16. Να διαθέτει δυνατότητα δικτύωσης, μεταφοράς 

δεδομένων και εικόνων για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσω πρωτοκόλλου DICOM. Να αναφερθούν οι 

παρεχόμενες DICOM υπηρεσίες. Η δικτύωση να γίνεται ασύρματα. ΝΑΙ. Να αναφερθεί. • Στην Ενότητα 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και στον υπ` αριθμόν 10 Όρο αυτής ζητείται: «10. Χρόνος παράδοσης του μηχανήματος 

ορίζεται έως 60 ημερολογιακές ημέρες.» Δεδομένου ότι ο ζητούμενος χρόνος των 60 ημερών δεν επαρκεί για 

την κατασκευή του μηχανήματος, την προμήθεια και εγκατάστασή του στον τόπο εγκατάστασης στο 

Νοσοκομείο σας και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου σας, προτείνουμε την 

επαναδιατύπωση του όρου ως κάτωθι: 10. Χρόνος παράδοσης του μηχανήματος ορίζεται έως 90 

ημερολογιακές ημέρες. • Στην Ενότητα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και στον υπ` αριθμόν 11 Όρο αυτής ζητείται: «11. Κατά 

την παράδοση ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαιδεύσεως του προσωπικού στο τρόπο 

χρήσης, καθημερινής φροντίδας και επισκευής-συντήρησης του μηχνήματος για όσο διάστημα απαιτηθεί και 

πιθανά άνω της μιας φοράς χωρίς άλλη αποζημίωση του προμηθευτή, καθώς επίσης και να παραδώσει σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης (2 αντίγραφα μεταφρασμένα στην Ελληνική 

Γλώσσα και 1 αντίγραφο στην Αγγλική), τα τεχνικά εγχειρίδια (Service Manual) μαζί με τα ηλεκτρικά, 

ηλεκτρονικά, ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και τον κατάλογο εξαρτημάτων (Part list) τουλάχιστον στην Αγγλική 

Γλώσσα. Ο προμηθευτής οφείλει, για διάρκεια 10 ετών από την οριστική παραλαβή, να αποστέλλει στο Τμήμα 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, οποιοδήποτε από τα παραπάνω εγχειρίδια ο κατασκευαστικός οίκος επικαιροποιεί 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει όλους τους 

κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει το σύστημα και σε περίπτωση που αυτό απαιτεί την ύπαρξη ειδικού 

κλειδιού, με μέριμνά του να το παραδώσει και να το διατηρεί εν ισχύ καθ` όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 

συστήματος εκπαιδεύοντας παράλληλα καταλλήλως το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου (προσωπικό 



Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) στη χρήση του.» Δεδομένου ότι η πρόσβαση στη συντήρηση των 

μηχανημάτων και δη των ιατρικών συσκευών προστατεύεται με κωδικό για λόγους ασφάλειας από 

παρεμβάσεις στο μηχάνημα μη εξουσιοδοτημένων και εκπαιδευμένων από τον οίκο κατασκευής προσώπων 

και ως εκ τούτου την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος βάσει των 

προδιαγραφών του οίκου, προτείνουμε την απαλοιφή του όρου. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή 

διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κο Ιεσσαί στο κιν.: 6945-546006. Σας ευχόμαστε Καλή 

Ανάσταση και Καλό Πάσχα. Με τιμή, Για την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Ιωάννης Ιεσσαί Key Account Manager  
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Κύριοι, Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας, για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, για την 

προμήθεια Μηχανήματος C-ARM, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας. H εταιρία μας προτίθεται να 

συμμετάσχει στον διαγωνισμό με υψηλότατης τεχνολογίας ακτινοσκοπικά μηχανήματα του Γερμανικού Οίκου 

ZIEHM Ιmaging GmbH που αποκλειστικά αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα. Ο Οίκος ZIEHM Ιmaging 

εξειδικεύεται επί σειρά ετών στην μελέτη, έρευνα και κατασκευή αποκλειστικά ακτινοσκοπικών μηχανημάτων, 

χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία μείωσης της δόσης (LOW DOSE) και διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο από 

40% της γερμανικής αγοράς. Έχει λάβει βραβεία για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και τεχνικές που έχει 

αναπτύξει και εφαρμόζει, μεταξύ αυτών το IF Design Award 2001 καθώς και τα Frost & Su llivan Award 2006, 

2007,2009, 2011 και 2017. Αναφορικά με τον εν λόγω διαγωνισμό, αρχικά ζητούμε να πραγματοποιηθούν οι 

κάτωθι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν στο να προσφερθούν μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, που θα 

εξασφαλίζουν αποδοτική λειτουργία σε όλες τις επεμβάσεις και εφαρμογές Ειδικότερα: • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.2. 

Η αναφορά : « Αν διατίθεται διπλοεστιακή να κατατεθεί» , αφορά στη λυχνία και όχι στη γεννήτρια. Άλλωστε 

σωστά αναφέρεται στην Β1, που είναι για τη λυχνία. Σε αυτό το σημείο για τη γεννήτρια μπορεί να ζητείται: 

«Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής συχνότητας , monoblock , για την δημιουργία υψηλής ποιότητας 

παλμού κατά την παλμική λήψη». • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α5.1.2. Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί 

ως κάτωθι: «Μέγιστη τιμή ρεύματος (mA). Τουλάχιστον 20mA». • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.9. Η προδιαγραφή 

αναφέρει: « Να διαθέτει ηλεκτρονικό χρονόμετρο με ελάχιστο χρόνο έκθεσης 0,1sec». Η απαίτηση αυτή είναι 

χρήσιμη σε π.χ. ακτινολογικά μηχανήματα, μαστογράφο, γιατί εκεί απαιτείται για τη διαμόρφωση της δέσμης 

και τη διεισδυτικότητά της (π.χ. μεγαλύτερος χρόνος έκθεσης σε παχύσαρκους). Σε Ακτινοσκοπικό C-arm στη 

συνεχή ακτινοσκόπηση είναι σαφές ότι δεν γίνεται ρύθμιση του χρόνου έκθεσης, ενώ στην παλμική 

ακτινοσκόπηση αυτό καθορίζεται από τη συχνότητα παλμών και το εύρος παλμού. Στην ψηφιακή 

ακτινογραφία (snapshot) δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρόνου έκθεσης. Προτείνουμε απαλοιφή της 

προδιαγραφής. • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β.4. Να διευκρινιστεί αν αφορά ρυθμό θερμοαπαγωγής ανόδου ή 

περιβλήματος (housing). Επιπλέον να ζητηθεί η συνολική θερμοχωρητικότητα περιβλήματος και να προκύπτει 

αποδεδειγμένα απεριόριστος χρόνος συνεχούς ακτινοσκόπησης για απρόσκοπτη λειτουργία. Επομένως 

προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: «Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο ρυθμός 

θερμοαπαγωγής ανόδου και περιβλήματος. Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 

τουλάχιστον 5MHU καθώς και ενεργητικό σύστημα ψύξης, ώστε να εξασφαλίζεται απεριόριστος χρόνος 

ακτινοσκόπησης για απρόσκοπτη λειτουργία δίχως μεταβολή στην ποιότητα της εικόνας, προκειμένου να 

εκτελούνται χωρίς διακοπή πολύπλοκες επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας.» • Στην ΕΝΟΤΗΤΑ « Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ 



ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ » Είναι χρήσιμο να διαθέτει : « Αυτόματο σύστημα ρύθμισης της τάσης και του ρεύματος 

ακτινοσκόπησης, ώστε να μειώνεται η ανεπιθύμητη έκθεση στην ιοντίζουσα ακτινοβολία». Επίσης χρήσιμο να 

διαθέτει: «Είναι απαραίτητη η δυνατότητα τοποθέτησης των διαφραγμάτων χωρίς την χρήση ακτινοβολίας, 

(σύστημα εικονικής προ-τοποθέτησης διαφραγμάτων). • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ. 6 Δεδομένου ότι ήδη ζητείται από 

τις προδιαγραφές η υψηλότερη τεχνολογία CMOS που πλεονεκτεί σαφώς έναντι της προγενέστερης και 

παλαιότερης τεχνολογίας aSi , θα πρέπει και τα αντίστοιχα ζητούμενα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή όπως το 

μέγεθος κόκκου pixel , της μήτρας ανιχνευτή αλλά και της διακριτικής ικανότητας, να συμβαδίζουν με την 

τεχνολογία CMOS και να μην είναι υποδεέστερα όπως συμβαίνει στην τεχνολογία aSi. Επομένως προτείνουμε 

αφενός να ζητείται υψηλότερη διακριτική ικανότητα , αντίστοιχη με αυτήν της τεχνολογίας CMOS , αφετέρου να 

ζητείται το μέγεθος κόκκου (Pixel size) το οποίο να είναι το μικρότερο δυνατό για την εξασφάλιση της 

καλύτερης δυνατής απεικόνισης των ανατομικών λεπτομερειών Ως εκ τούτου προτείνουμε την 

επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: «Nα διαθέτει υψηλή διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 5 lp/mm 

για την άριστη απεικόνιση των ανατομικών λεπτομερειών καθώς και μέγεθος κόκκου (Pixel size) μικρότερο ή 

ίσο των 100μm.» • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ. 8 Να ζητείται η δυνατότητα LAST IMAGE HOLD στην ενότητα «ΣΤ. 

ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΒΟΛΉΣ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ». • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤ.14. Προς αποφυγή 

παρερμηνειών το σημείο «πλήκτρα αφής» να γίνει «έγχρωμη οθόνη αφής». • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ζ.3. 

Προτείνουμε να ζητείται η γωνιακή περιστροφή να γίνεται τουλάχιστον κατά 225. • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ζ.4. 

Προτείνουμε να ζητείται η τροχιακή περιστροφή να ζητείται να γίνεται τουλάχιστον κατά 165 για την 

εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού προβολών ικανό για απεικόνιση όλων των σπλαγχνικών 

αγγείων και των αγγείων του τραχήλου. • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ζ.10. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό πέρα από την 

ευχρηστία να ζητείται χειριστήριο με έγχρωμη οθόνης αφής και τοποθετημένο σε περιστρεφόμενο βραχίονα 

ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή εργονομία κατά την χρήση. Επομένως προτείνεται η 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: « Να διαθέτει εύχρηστο βοηθητικό χειριστήριο σε περιστρεφόμενο 

βραχίονα επάνω στο C-arm με έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen). Το χειριστήριο θα πρέπει να απεικονίζει 

σε πραγματικό χρόνο και σε πλήρη συγχρονισμό και την απεικόνιση της κύριας οθόνης του ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΉΣ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ». • ΟΜΑΔΑ Β’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Προδιαγραφή 2 : ο 

κατασκευαστικός οίκος διαθέτει πιστοποίηση iso 13485, ενώ δεν διαθέτει ISO 9001. Το ISO 13485 αφορά 

αμιγώς στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ενώ το ISO 9001 είναι γενικό και δεν είναι υποχρεωτικό για τον 

κατασκευαστικό οίκο. Προτείνουμε να μην ζητείται το ISO 9001 για τον κατασκευαστικό οίκο. Προτείνουμε 

τροποποίηση ως κάτωθι: « Ο κατασκευαστικό οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 ή/και με ISO13485 

και ….». Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις μας, ώστε το νοσοκομείο σας να μπορέσει 

να προμηθευτεί ένα αναβαθμισμένο σύστημα υψηλών προδιαγραφών προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος. Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Θρασύβουλος 

Σπανίδης Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τμήμα Πωλήσεων  
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Αξιότιμοι κύριοι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών 

για τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια : ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ C-ARM To προσφερόμενο 

μηχάνημα να είναι κατάλληλο για ακτινοσκοπήσεις και ακτινογραφίσεις, με ενισχυτή εικόνας με κλειστό 

κύκλωμα τηλεοράσεως, τροχήλατο με βραχίονα τύπου «C ARM» κατάλληλο για βαριά νοσοκομειακή χρήση. 

Να εξυπηρετεί την γενική χειρουργική, ορθοπεδική, ουρολογία, νευροχειρουργική, κτλ. Τα κυριότερα μέρη του 

συστήματος να είναι του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου. Αναλυτικά το σύστημα να περιλαμβάνει τις εξής 



υπομονάδες : A. Γεννήτρια Ακτίνων -Χ Β. Ακτινολογική Λυχνία Γ. Σύστημα διαφραγμάτων Δ. Ψηφιακό 

ανιχνευτή Ε. Μονάδα Απεικόνισης ΣΤ. Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνας Ζ. Τροχήλατο και βραχίονας 

C-ARM ΑΠΑΝΤΗΣΗ Για την αποφυγή παρερμηνειών, προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής : 

To προσφερόμενο μηχάνημα να είναι κατάλληλο για ακτινοσκοπήσεις και ακτινογραφίσεις, με ψηφιακό 

ανιχνευτή, τροχήλατο με βραχίονα τύπου «C ARM» κατάλληλο για βαριά νοσοκομειακή χρήση. Να εξυπηρετεί 

την γενική χειρουργική, ορθοπεδική, ουρολογία, νευροχειρουργική, κτλ. Τα κυριότερα μέρη του συστήματος να 

είναι του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου. Αναλυτικά το σύστημα να περιλαμβάνει τις εξής υπομονάδες : A. 

Γεννήτρια Ακτίνων -Χ Β. Ακτινολογική Λυχνία Γ. Σύστημα διαφραγμάτων Δ. Ψηφιακό ανιχνευτή Ε. Μονάδα 

Απεικόνισης ΣΤ. Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνας Ζ. Τροχήλατο και βραχίονας C-ARM Α. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Α2.Tύπος γεννήτριας, Σύγχρονης τεχνολογίας. Αν διατίθεται διπλοεστιακή να κατατεθεί. Να 

περιγραφεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Έστιές διατίθονται μόνο στην λυχνία ακτίνων Χ. Ως εκ τούτου για την αποφοιγή 

παρερμηνειών,προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής : Β3. Tύπος γεννήτριας, Σύγχρονης 

τεχνολογίας. Ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή. Να περιγραφεί. Β. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Προδιαγραφή 

Β3 Β3. Θερμοχωρητικότητα ανόδου (KHU), Να αναφερθεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Για την ποιοτικότερη και απρόσκοπτη 

λειτουργία οι θερμοχωρητικότητες της ανόδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον των 100KHU, του περιβλήματος 

ανόδου τουλάχιστον 1000ΚHU. Οι συγκεκριμένες τιμές σε τετοιου είδους συγκροτήματα είναι σημαντικές για 

την μακροζωία του συγκροτήματος και την αποφυγή διακοπής της επέμβασης σε περίπτωση υψηλής 

θερμοκρασίας. Συνεπώς, για την συμμετοχή ισάξιων συγκροτημάτων, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός 

προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής : Β3. Θερμοχωρητικότητα ανόδου (KHU) 100 KHU και 

Θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 1000 KHU Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Προδιαγραφή Γ1 Γ1. Το 

μηχάνημα θα διαθέτει ασύμμετρα διαφράγματα και διαφράγματα ίριδος, διαμέτρου 50-190 mm τουλάχιστον 

για χρήση με τον ψηφιακό ανιχνευτή. ΝΑΙ (Να περιγραφεί) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα διαφράγματα ίριδας είναι χρήσιμα 

σε C arm που διαθέτουν ενισχυτές λόγω των στρογγυλών σχημάτων.Σε c arm με τετράγωνους ψηφιακούς 

ανιχνευτές δεν χρήζει κλινικής σημασίας. Επιπλέον, οι παριφές του ψηφιακού ανιχνευτή περικόπτονται 

μειώνοντας το ωφέλιμο πεδίο του ανιχνευτή. Ως εκ τούτου για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στην 

διαγωνιστική διαφικασία, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής : Γ1. Να διαθέτει 

διαφράγματα απεριόριστης περιστροφής, συμμετρικά, ασύμμετρα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί) Δ. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Προδιαγραφή Δ1 Δ1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας CMOS, 

υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής δόσης, με ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης (DAP) και 

αυτόματα πρωτόκολλα μειωμένης δόσης. ΝΑΙ (Να περιγραφεί) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο προϋπολογισμός του 

νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια συγκροτήματος C Arm δεν επαρκεί για την προσφορά ψηφιακού 

ανιχνευτή τεχνολογίας CMOS. Ως εκ τούτου για την ευρύτερη συμμετοχή ισάξιων συγκροτημάτων στην 

διαγωνιστική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας, προτείνουμε η προδιαγραφή να 

επαναδιατυπωθεί ως εξής : Δ1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας CMOS ή aSi, υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής 

δόσης, με ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης (DAP) και αυτόματα πρωτόκολλα 

μειωμένης δόσης. ΝΑΙ (Να περιγραφεί) Προδιαγραφή Δ2 Δ2. Να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 20x20 cm με 

μήτρα 2Κ Χ 2Κ τουλάχιστον. Να αναφερθεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η εταιρεία μας διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή με μήτρα 

1000 Χ 1000. Ως εκ τούτου για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε 

η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής : Δ2. Να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 20x20 cm με μήτρα 1000 

Χ 1000 τουλάχιστον. Να αναφερθεί. Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ Προδιαγραφή Ε2 Ε2. Η ανάλυση των 

monitors να είναι κατάλληλη, ώστε να απεικονίζεται η διαγνωστική πληροφορία που λαμβάνεται από την 

camera και επεξεργάζεται στο ψηφιακό σύστημα. Να αναφερθεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Για την αποφοιγή 

παρερμηνειών, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής : Ε2. Η ανάλυση των monitors να 

είναι κατάλληλη, ώστε να απεικονίζεται η διαγνωστική πληροφορία που λαμβάνεται από τον ψηφιακο 

ανιχνευτή και επεξεργάζεται στο ψηφιακό σύστημα. Να αναφερθεί. ΣΤ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Προδιαγραφή ΣΤ1 ΣΤ1. Η μήτρα επεξεργασίας να έχει πολύ υψηλό βάθος έως 



τουλάχιστον 32 bit. Να αναφερθεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης 

εταιρείας. Ως εκ τούτου για την ευρύτερη συμμετοχή ισάξιων συγκροτημάτων στην διαγωνιστική διαδικασία, 

συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής : 

ΣΤ1.Η μήτρα επεξεργασίας να έχει πολύ υψηλό βάθος έως τουλάχιστον 16 bit. Να αναφερθεί. Προδιαγραφή 

ΣΤ9 ΣΤ9. Nα διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 100.000 εικόνων. Να αναφερθεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Για 

την ποιοτικότερη λειτουργία του συγκροτήματος και λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας του νοσοκομείου 

σας προτείνουμε η αποθηκευτική ικανότητα του συγκροτήματος να είναι ανω των 200.000 εικόνων για την 

αποθήκευση όσο το δυνατών περισσότερων περιστατικών. Συνεπώς, για την συμμετοχή ισάξιων 

συγκροτημάτων, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής : 

ΣΤ9. Nα διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 200.000 εικόνων, ανεξαρτήτως μεγέθους μήτρας 

αποθήκευσης οι αποίες να αποθηκεύονται είτε απευθείας στον σκληρό δίσκο του συστήματος είτε σε 

ανεξάρτητη διαγνωστική κονσόλα.. Να αναφερθεί. Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η 

διευκρίνηση. Μετά τιμής, SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ  
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ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας Hμ/νία : 25/04/2019 Αρ. Πρωτ. : 19-059/MAMMO ΘΕΜΑ: Δημόσια 

διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας 

Ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM (CPV: 33111000-1), του Γ.Ν Πέλλας (Ν.Μ Γιαννιτσών) (Αριθ. Πρωτ. 

Λ2/οικ.3694) (3η ΥΠΕ) (19DIAB000004431) Αξιότιμοι Κύριοι, Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών 

προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της 

επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω. Λαμβάνοντας 

ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι 

προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή, προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, ώστε να έχει η 

εταιρεία μας την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό με ένα σύγχρονο και αξιόλογο μηχάνημα χωρίς οι 

τροποποιήσεις που προτείνουμε να μειώνουν την κλινική αξιοπιστία και ποιότητα του ζητούμενου συστήματος. 

Συγκεκριμένα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών «Ψηφιακός 

Ανιχνευτής » ζητείται : «Να είναι διαστάσεων 20Χ 20 cm με μήτρα 2Κ Χ2Κ τουλάχιστον. GE Healthcare 

διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή με μήτρα 1,5Κ Χ1,4Κ οπότε η απαίτηση 2Κ Χ 2Κ τη θέτει εκτός συμμετοχής σε 

επικείμενο διαγωνισμό. η ανάλυση των 1,5Κ Χ 1,4Κ παρέχει επαρκή διακριτική ικανότητα . Η απόκλιση αυτή 

δεν επιφέρει κανένα κλινικό περιορισμό στην απόδοση του συστήματος. Για τους λόγους αυτούς και για την 

μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 

προδιαγραφής ως εξής: «Να είναι διαστάσεων 20Χ 20 cm με μήτρα 1.5Κ Χ1.4Κ τουλάχιστον. 2. Στην ενότητα 

των τεχνικών προδιαγραφών «Ψηφιακός Ανιχνευτής» ζητείται: DQE ≥75% σε 0 lp/mm και MTF ≥55% σε 1 

lp/mm. Να αναφερθεί H GE Healthcare διαθέτει ακτινοσκοπικά C-arm με DQE ίσο με 72% και όχι 75% που 

απαιτούν οι προδιαγραφές. Η απόκλισης αυτή είναι αμελητέα και δεν επιφέρει κανένα περιορισμό στις κλινικές 

δυνατότητες του συστήματος ενώ περιορίζει τον ανταγωνισμό. Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη 

συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής 

ως εξής: DQE ≥72% σε 0 lp/mm και MTF ≥55% σε 1 lp/mm. 3. Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών «Ε. 



Μονάδα Απεικόνισης» ζητείται: «Να διαθέτει στη βασική σύνθεση (2) οθόνες επίπεδες τεχνολογίας. ≥ 19’’» Τα 

νέα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες που βελτιώνουν τη 

λειτουργικότητα και την ευχρηστία του συστήματος, Ένα από αυτά είναι και η αντικατάσταση των δύο οθονών 

των 17’’ με μια οθόνη αφής των 27’’ TFT η οποία παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να τη διαμορφώσει έτσι 

ώστε να έχει ταυτόχρονα δύο εικόνες στην οθόνη. Ενώ η δυνατότητα επιλογής μέσω αφής καθιστά το 

σύστημα πιο εύχρηστο για το χρήστη. Βάση των ανωτέρω προτείνεται η αλλαγή της προδιαγράφου ως 

ακολούθως: «Να διαθέτει στη βασική σύνθεση (2) οθόνες επίπεδες τεχνολογίας. ≥ 19’’ ή μία οθόνη 

τουλάχιστον 27’’» Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών «Ε. Μονάδα Απεικόνισης» ζητείται: Να διαθέτει 

αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 100.000 εικόνες. ΝΑΙ να αναφερθεί. Τα διαθέσιμα Ψηφιακά 

ακτινοσκοπικά μηχανήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare περιλαμβάνουν εσωτερικό σκληρό δίσκο με 

δυνατότητα αποθήκευσης έως 40.000 εικόνες. Η προδιαγραφή δεν καθορίζει αν είναι αποδεκτή η αποθήκευση 

σε εξωτερικό δίσκο. Η απόκλιση δεν επιφέρει κανένα κλινικό περιορισμό. Βάση των ανωτέρω προτείνεται η 

αλλαγή της προδιαγράφου ως ακολούθως: Να διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 40.000 εικόνες. 

ΝΑΙ να αναφερθεί. Προς διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: Είμαστε 

σίγουροι πως οι προτάσεις μας βασίζονται σε λογικά και τεκμηριωμένα επιστημονικά επιχειρήματα και θα 

τύχουν εκ μέρους της αξιότιμης Επιτροπής της δέουσας προσοχής. Σκοπός των σημείων που θέτουμε είναι η 

περαιτέρω βελτίωση του ανταγωνισμού και η συμμετοχή στο διαγωνισμό όσο το δυνατόν περισσότερων 

εταιρειών. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία Για την εταιρεία Με τιμή, 

Γρηγόρης Καλαβάς Account Manager  

 


