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Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σχετικά με την 1η δημόσια διαβούλευση υπ αριθμ. πρωτ. 11468/23.3.2022 για την 
προμήθεια μιας Τροχήλατης χειρουργικής τράπεζας, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την 
σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την 
προμήθεια των ειδών. Συγκεκριμένα:  
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 
 
Παράγραφος 5: Προκειμένου να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια χρήση της υπό προμήθεια 
τράπεζας, προτείνεται το υλικό κατασκευής να είναι εξολοκλήρου ανοξείδωτος χάλυβας. 
Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής: 
 
«Όλη η χειρουργική τράπεζα (εκτός από τα σημεία που φέρουν  ελαστική επικάλυψη) να 
είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας και αντοχής ανοξείδωτο χάλυβα, για να 
εξασφαλίζεται έτσι η μακροχρόνια χρήση.» 
_______________________________________ 
 
Παράγραφος 17: Η απαίτηση για κίνηση του τμήματος ποδιών πάνω και κάτω  +80° / -80° 
τουλάχιστον, είναι άνευ ουσίας, δεδομένου ότι καμία χειρουργική επέμβαση δεν απαιτεί 
τέτοιου είδους τοποθέτηση και αποσκοπεί αποκλειστικά στο περιορισμό του 
ανταγωνισμού. Προτείνεται η τροποποίηση του αντίστοιχου όρου όπως παρακάτω: 
 
«Να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω λειτουργίες και ρυθμίσεις: 

         Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω: + 50° / - 80° τουλάχιστον.» 
_______________________________________ 
 
Παράγραφος 19: Ο όρος «Κλίση του κάτω τμήματος των ποδιών κατά +/-90° για την 
επίτευξη γονατο-στηθαίας θέσης (Jack Knife) χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξαρτημάτων 
και επανατοποθέτησης του ασθενή», θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι φωτογραφικός 
και εμποδίζει τη συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό. Προτείνεται η τροποποίηση 
του αντίστοιχου όρου όπως παρακάτω: 
 
«Να εκτελεί μηχανικά ή τις εξής κινήσεις: 

         Κλίση του κάτω τμήματος ποδιών για επίτευξη θέσης jack-knife με τη χρήση ειδικού 
εξαρτήματος». 

_______________________________________ 
 
Β. ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 
 
Παράγραφος 1d: Για μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής, παρακαλούμε όπως 
τροποποιήσετε την εν λόγω παράγραφο ως εξής:  
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«Εξάρτημα αντιστήριξης ποδιού κατάλληλο για επεμβάσεις γονάτου, με κυλινδρική ράβδο 
(1 τμχ).» 
_______________________________________ 
 
Παράγραφος 2: Η απαίτηση της εν λόγω παραγράφου απορρίπτει τη συμμετοχή όλων των 
εταιριών που διαθέτουν Χειρουργικές Τράπεζες και στην πραγματικότητα ο εν λόγω 
διαγωνισμός είναι απευθείας ανάθεση. Δεδομένου ότι πλήθος διαγωνισμών έχουν 
δημοσιευτεί και πραγματοποιηθεί τα τελευταία έτη για την προμήθεια Χειρουργικών 
Τραπεζών σε αντίστοιχα Νοσοκομεία με το δικό σας και με μικρότερο προϋπολογισμό από 
το διατιθέμενο, για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή λοιπών εταιριών αιτούμεθα να 
απαλειφθεί το πρώτο σκέλος: 
 
«Η προσφερόμενη χειρουργική τράπεζα να είναι συμβατή με τον εξειδικευμένο ορθοπεδικό 
εξοπλισμό που διαθέτει το Νοσοκομείο για την κάλυψη ορθοπεδικών επεμβάσεων άνω και 
κάτω άκρων και πιο συγκεκριμένα τα εξής: 
Το πλήρες σύστημα ορθοπεδικής έλξης κάτω άκρων Maquet με κωδ. 1419.01HC μαζί με τα 
επιμέρους εξαρτήματα που το απαρτίζουν. Να κατατεθεί σχετική βεβαίωση από τον 
κατασκευαστικό Οίκο για την κάλυψη της ανωτέρω προδιαγραφής (επί ποινή 
αποκλεισμού).» 
 
και να παραμείνει το δεύτερο σκέλος της παραγράφου: 
 
Προτεινόμενη τροποποίηση: 
«Η προσφερόμενη τράπεζα να συνοδεύεται από: 

 Πλήρες σύστημα ορθοπεδικής έλξης κάτω άκρων …» 
_______________________________________ 
 
Προτείνεται επίσης να προστεθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένου χειρουργικού τραπεζιού, σε συμφωνία 
με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης: 
-          Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με 

το δάπεδο σε περίπτωση λάθους χειρισμού από το χρήστη. 
-          Να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να διακόπτει άμεσα όλες τις εκτελούμενες 

ηλεκτρικές κινήσεις σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης. 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παραμένουμε στη διάθεσή σας. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
Βασιλική Γεωργουλοπούλου  
(Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
Τμήμα Διαγωνισμών) 
 

 
Αλ. Παναγούλη 70, 153 43  Αγ. Παρασκευή 
Τηλ./Fax: (210) 77.85.064,  77.91.042 
E-mail: v.georgoulopoulou@medic-plan.com 
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This message contains confidential information and is intended only for the individual 
named. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy 
this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by 
mistake and delete this email from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed 
to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, 
arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for 
any errors or omissions in the contents of this message that arise as a result of e-mail 
transmission. If verification is required, please request a hard-copy version. This message is 
provided for informational purposes only. 
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