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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            
 
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100                                                                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:13054/6-7-17 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ. Λεκαδίτη Χρ.                
Τηλ: 2132079322-9764          
Φαξ: 210 4516237 
Εmail: diavouleusi_metaxa@yahoo.com         
      
                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

      

 ΘΕΜΑ: «Αποτελέσµατα ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών»  

Σχετ.: 1. Τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  
2. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2013 αποσπάσµατος Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε τη Εισαγωγή 
σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής. 
 

Σε εφαρµογή των ανωτέρω σχετικών και σε συνέχεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που 

πραγµατοποιήθηκε από 31/5/17 έως και 9/6/17 για τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, δηµοσιεύουµε τις τροποποιηµένες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’), όπως 

προέκυψαν από την επεξεργασία των παρατηρήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στη διαδικασία, από την 

αρµόδια Επιτροπή σύνταξης Προδιαγραφών.  

Επισηµαίνεται ότι η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του Τµήµατος Προµηθειών diavouleusi_metaxa@yahoo.com, για τέσσερις (4) ηµέρες, από Παρασκευή 7-7-

2017 έως και Τετάρτη 12-7-2017 στις 15.00 µµ, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του 

Παραρτήµατος Α’. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 

        
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
      ΣΙΜΩΤΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 

 
 
 

 
 
 
 
Συνηµµένα 
1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία Εταιρειών & Πίνακας Παρατηρήσεων 
2. Παράρτηµα Β’ –Τροποποιηµένες Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                            ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Χρονικό διάστηµα υποβολής παρατηρήσεων:  Παρασκευή 7/7/17 έως και Τετάρτη 12/7/2017 

         στις 15.00 µµ 
 

Επωνυµία Επιχείρησης ή 
Φυσικού Προσώπου  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
 
 

Υπεύθυνος σύνταξης  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

Τηλέφωνο  
 

Φαξ  
 

Email 
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις 
 
 
Παράγραφος 

Αναφοράς (π.χ.) Τίτλος Παραγράφου 
Σελίδα/ες 
αναφοράς Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις Άλλες σχετικές παραποµπές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Συστήµατα Ακινητοποίησης για το Τµήµα Ακτινοθεραπείας  

του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ 

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 2 

Σύστηµα ακινητοποίησης κεφαλής & ώµων ασθενούς 

Το κάθε σύστηµα περιλαµβάνει :  

# µια (1) επίπεδη βάση κεφαλής-ώµων από ανθρακονήµατα (carbon 
fiber). Φέρει σειρά υποδοχών για θερµοπλαστικές µάσκες κεφαλής , 
κεφαλής/τραχήλου , κεφαλής & ώµων , καθώς και κατάλληλες οπές για 
υποδοχή κεφαλής ασθενούς , µπλοκ ανόρθωσης, σφηνών καθώς και 
για µπάρες στήριξης επί της κλίνης Exact Varian 

# τουλάχιστον δυο (2) µαξιλάρια τοποθέτησης κεφαλής ασθενούς, για 
ύπτια θέση, κατάλληλα για εφαρµογή στην ως άνω βάση , χαµηλής 
πυκνότητας , διαφορετικού µεγέθους και σχήµατος για την κάλυψη όλων 
των αναγκών καθώς και 

# ένα (1) ειδικό µαξιλάρι για ακινητοποίηση ασθενούς σε πρηνή θέση  

# ένα (1) σετ σφηνών από ανθρακονήµατα σε διάφορες γωνίες για 
ρύθµιση γωνίας κλίσεως κεφαλής ασθενούς κατάλληλη για εφαρµογή 
στην ως άνω βάση 

Να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες µπάρες στήριξης για την 
ακινητοποίηση της ως άνω βάσης κεφαλής-ώµων επί της κλίνης 
ακτινοθεραπείας Exact Varian  

 

 

 

2 

 

 

2 

Σύστηµα ακινητοποίησης µαστού (Breast  Board )  

Περιλαµβάνει : 

-επίπεδη κεκλιµένη βάση στήριξης πλάτης ασθενούς από 
ανθρακονήµατα µε grid panels στις δυο πλευρές και µε δυνατότητα 
κλίσεων σε γωνίες τουλάχιστον (70 , 120 , 170 & 230 ) (+/- ) 20 µε την 
βοήθεια αντίστοιχων σφηνών στήριξης επίσης από ανθρακονήµατα,  

- ένα (1) ειδικό µαξιλάρι κεφαλής(head rest) ,  

- δυο (2) λαβές στήριξης χεριών (hand grips) , 
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- δύο (2) διατάξεις στήριξης βραχίονα (arms support) , µία από κάθε 
πλευρά 

• ανάχωµα (bottom stop) για το κάτω µέρους σώµατος 

Να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες µπάρες στήριξης στην κλίνη Exact 
Varian 

 

Συµβατό µε τις διαστάσεις της κλίνης ακτινοθεραπείας Exact Varian 
(όχι µεγαλύτερο των 54cm) ώστε να είναι δυνατή η χρήση του στο 
CT Sim. 

 

3 2 

Σύστηµα ακινητοποίησης κοιλίας –πυέλου (Pelvis /Belly  Board  ) σε 
πρηνή θέση 

Περιλαµβάνει :  

- ανεξάρτητη βάση από ανθρακονήµατα ή άλλο ακτινοδιαπερατό 
υλικό παρόµοιας απορρόφησης, για τοποθέτηση επί της κλίνης του 
Exact Varian , µε δυνατότητα ανοιγµάτων στην περιοχή της κοιλιακής 
χώρας προσαρµοζόµενα στις ατοµικές ανάγκες του ασθενούς  

- στήριγµα κεφαλής σε πρηνή θέση (prone pillow)  

- στήριγµα ποδιών σε πρηνή θέση ((prone pillow)  

Να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες µπάρες στήριξης επί της κλίνης 
ακτινοθεραπείας Exact Varian  

Συµβατό µε τις διαστάσεις της κλίνης ακτινοθεραπείας Exact Varian 
(όχι µεγαλύτερο των 54cm) και ώστε να είναι δυνατή η χρήση του 
στο CT Sim. 
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Σετ διάταξης για τοποθέτηση - ακινητοποίηση κάτω άκρων 
ασθενούς για ακτινοβόληση πυέλου σε ύπτια θέση 

Το κάθε σετ περιλαµβάνει ειδικό µαξιλάρι για γόνατα ρυθµιζόµενο 
κατά µήκος για την ακινητοποίηση σε διάφορες θέσεις, ώστε να 
προσαρµόζεται στα ανατοµικά χαρακτηριστικά του ασθενούς (ύψος 
ασθενούς), καθώς και ειδικό µαξιλάρι ακινητοποίησης πελµάτων 
ασθενούς µε δυνατότητα ρύθµισης σε διάφορες γωνίες κλίσης του. 
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Να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες µπάρες στήριξης επί της κλίνης 
ακτινοθεραπείας Exact Varian  
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∆ιάταξη ακινητοποίησης θώρακα κατά την ακτινοβόληση του 
πνεύµονα (lung board)  

Περιλαµβάνει: 

-επίπεδη βάση από ανθρακονήµατα µε υπό γωνία πτερύγια στις δυο 
πλευρές, 

-µαξιλάρι στήριξης κεφαλής,  

-εξάρτηµα τύπου Τ για συγκράτηση χεριών µε δυνατότητα πολλαπλών 
ρυθµίσεων τόσον καθ΄ύψος όσον και κατά µήκος.  

Συµβατό µε τις διαστάσεις της κλίνης ακτινοθεραπείας Exact Varian 
(όχι µεγαλύτερο των 54cm) και ώστε να είναι δυνατή η χρήση του 
στο CT Sim 
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∆ιάταξη ακινητοποίησης για ακτινοβόληση των κάτω άκρων 
ασθενούς  

Περιλαµβάνει : 

-ορθογώνια βάση από ανθρακονήµατα µε στηρίγµατα για τα κάτω 
άκρα που ρυθµίζονται ανεξάρτητα καθ΄ ύψος σε πολλαπλές 
διαφορετικές θέσεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποµάκρυνσης 
του υγιούς άκρου από το πεδίο ακτινοβόλησης. Επίσης, να φέρουν 
σειρά οπών για τη στήριξη καταλλήλων θερµοπλαστικών µασκών.  

Να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες µπάρες στήριξης επί της κλίνης 
ακτινοθεραπείας Exact Varian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάταξη για ακινητοποίηση και προβολή µαστού ασθενούς σε 
πρηνή θέση θεραπείας (prone breast board) για προστασία 
πνεύµονα, καρδιάς και ετερόπλευρου µαστού 

Περιλαµβάνει : 

- ειδικό µαξιλάρι στήριξης κεφαλής και χεριών µε indexing 
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- αποσπώµενη διάταξη ειδικής οπής σε διάφορα µεγέθη 
προσαρµοζόµενα στις διαστάσεις του προς ακτινοβόληση µαστού 
(για δεξί ή αριστερό µαστό) και δυνατότητα ρύθµισης σε διάφορα 
ύψη του παραπάνω συστήµατος από την κλίνη θεραπείας του 
µηχανήµατος, προκειµένου να είναι εφικτή και η ακτινοβόληση 
ενός πτωτικού µεγάλου µαστού. 

Κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη του indexing για τον ακριβή 
καθορισµό της θέσης θεραπείας του ασθενούς.  

Να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες µπάρες στήριξης στην κλίνη 
Exact Varian 
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# 4 µπάρες στήριξης για τα παραπάνω συστήµατα ακινητοποίησης 
συµβατές µε την κλίνη ακτινοθεραπείας του γραµµικού επιταχυντή 
Precise-Elekta 

 

 

Υποσηµείωση : 

Σε ότι αφορά τον αριθµό που ζητείται για τις µπάρες στήριξης κρίνουµε σκόπιµο ότι κάθε 

σύστηµα ακινητοποίησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες µπάρες στήριξης 

του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της διαδικασίας διαχείρισης, 

σχεδιασµού και χορήγησης θεραπείας στους ασθενείς του τµήµατος. Υπάρχει δυνατότητα τα 

εις διπλούν συστήµατα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα (και στον αξονικό για 

κεντροθετήσεις), χωρίς να κωλύεται το πρόγραµµα λειτουργίας των ακτινοθεραπευτικών 

µηχανήµατων. 
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Αναλώσιµα υλικά για το Τµήµα Ακτινοθεραπείας  

του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ 

Επίσης, για τη λειτουργία των µηχανηµάτων του τµήµατος Ακτινοθεραπείας (Γραµµικός 

Επιταχυντής Clinac DHX - Varian, Γραµµικός Επιταχυντής Precise – Elekta, Κοβάλτιο 

Theratron 1000) είναι απαραίτητη η προµήθεια των παρακάτω αναλώσιµων υλικών : 

Α) Γραµµικός Επιταχυντής Clinac DHX – Varian  

 

Α/Α 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 100 

# 100 συνολικά τεµάχια 

• Θερµοπλαστικές µάσκες 3 - σηµείων για κεφαλή (x 60τεµ), 
• Θερµοπλαστικές µάσκες 5 - σηµείων για κεφαλή και ώµων 

(x 40τεµ) 

2 40 

# 40 τεµάχια Θερµοπλαστικές πλήρεις µάσκες τύπου pre-cut 
διαφόρων µεγεθών για ακινητοποίηση κάτω άκρων ασθενούς, 
κατάλληλες για εφαρµογή στην παραπάνω προσφερόµενη διάταξη 
ακινητοποίησης των κάτω άκρων των ασθενών.  

 

3 

 

 

1 

Ειδικό Επίθεµα (bolus), ισοδύναµου ιστού σε µορφή gel για 
οµοιογενής κατανοµή ακτινοθεραπευτικής δόσης, διαστάσεων 
30x30 cm2, πάχους 1cm 

 

 

4 

 

1 

Θερµοπλαστικό επίθεµα µε δυνατότητα εξατοµίκευσης 
µορφολογίας-διαστάσεων ανά ανατοµική περιοχή (bolus), 
ισοδύναµου ιστού για οµοιογενής κατανοµή ακτινοθεραπευτικής 
δόσης, διαστάσεων 30x30 cm2 , πάχους 1 cm  

 

 

Υποσηµείωση : 
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Oι παραπάνω θερµοπλαστικές µάσκες θα πρέπει να εφαρµόζουν στο Σύστηµα 

ακινητοποίησης κεφαλής & ώµων ασθενούς καθώς και στην ∆ιάταξη ακινητοποίησης κάτω 

άκρων ασθενούς που περιγράφονται παραπάνω. 

 

Β) Γραµµικός Επιταχυντής Precise-Elekta & Κοβάλτιο Theratron 1000  

 

Α/Α 
ΠΟΣ.  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 300 

# 300 συνολικά τεµάχια  

-Θερµοπλαστικές µάσκες διαστάσεων 9” x 10” , και 9” x 12” (x 70τεµ) 
πάχους 1,6 mm και 2,4 mm αντίστοιχα για κεφαλή & ώµων 

 

 

Υποσηµείωση : 

Οι παραπάνω θερµοπλαστικές µάσκες θα πρέπει να εφαρµόζουν στο Σύστηµα 

ακινητοποίησης κεφαλής & ώµων RT 6039 που χρησιµοποιεί ήδη το τµήµα Ακτινοθεραπείας. 

Παρακαλούµε για τις δικές ενέργειες.  

Με εκτίµηση,  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Μαρκουϊζου Αθηνά, Ακτινοθεραπεύτρια, Επιµελήτρια Α' 

Μπακίδης Ιωάννης, Ραδιολόγος – Ακτινολόγος 

Καλιαµούτου Κωνσταντίνα, Ακτινοφυσικός 
 


