
 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σχετικά με την 1η δημόσια διαβούλευση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2277/22-1-2021 πρακτικού 
τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας Χειρουργικής τράπεζας - Ουρολογικής 
χειρουργικής χρήσης, 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:  
 
Παράγραφος 6: H απαίτηση το ενσωματωμένο χειριστήριο να βρίσκεται πλευρικά κατά 
μήκος της τράπεζας εμποδίζει τη συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό, χωρίς να 
εξασφαλίζει το ζητούμενο, το οποίο είναι η προσβασιμότητα του χειριστηρίου από το 
χρήστη από όλες τις πλευρές της τράπεζας. Οι προσφερόμενες από την εταιρία μας 
χειρουργικές τράπεζες διαθέτουν  το χειριστήριο στη κολώνα προς την πλευρά της 
κεφαλής. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση του εν λόγω όρου ως εξής: 
 
«… Το ενσωματωμένο χειριστήριο να βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο, ώστε να είναι άμεσα 
προσβάσιµο αμφίπλευρα της τράπεζας. Να διαθέτει ενδείξεις για την κατάσταση των 
μπαταριών.» 
_________________________________ 
 
Παράγραφος 8: Η απαίτηση για χειροκίνητη απασφάλιση σε περίπτωση εμπλοκής 
εμποδίζει τη συμμετοχή μας για δυνατότητα η οποία είναι άνευ ουσίας, καθώς τα 
συστήματα ασφαλείας που διαθέτει κάθε χειρουργικό τραπέζι για τη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας του, τροποποιούνται από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.  
Επιπρόσθετα, η απαίτηση «Για λόγους ασφαλείας, να διαθέτει αυτόματο σύστημα 
εμπλοκής απασφάλισης της τράπεζας, όταν η επιφάνεια είναι σε κλίση άνω των 5°» είναι 
χαρακτηριστικό γνωστού γερμανικού εργοστασίου και δημιουργεί περιορισμό του 
ανταγωνισμού.  Αιτούμεθα την απαλοιφή της παραγράφου. 
_________________________________ 
 
Παράγραφος 11: Αιτούμεθα την αναδιατύπωση των παρακάτω όρων της εν λόγω 
παραγράφου, καθώς περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ιδιαίτερα περιοριστικές οι οποίες 
εμποδίζουν την ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Συγκεκριμένα:  
-        το εύρος ρύθμισης του τμήματος ποδιών προς τα πάνω κατά 80° είναι άνευ ουσίας, 

δεδομένου ότι καμία χειρουργική επέμβαση δεν απαιτεί τέτοιου είδους τοποθέτηση και 
αποσκοπεί αποκλειστικά στο περιορισμό του ανταγωνισμού. 

-        το εύρος ρύθμισης του τμήματος πλάτης προς τα κάτω περισσότερο από 40° είναι άνευ 
ουσίας δεδομένου ότι καμία χειρουργική επέμβαση δεν απαιτεί τέτοιου είδους 
τοποθέτηση και αποσκοπεί αποκλειστικά στο περιορισμό του ανταγωνισμού. Εξάλλου, η 
εν λόγω κίνηση συνδυάζεται και με την κλίση Trendelenburg κατά 35°. 

 
Προτείνεται η τροποποίηση των παρακάτω όρων:  
«Να εκτελεί ηλεκτρικά τις κινήσεις : 
… 
δ. τμήμα πλάτης πάνω και κάτω +80°/-40° τουλάχιστον 
ε. τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +50°/ -90° τουλάχιστον. …» 



_________________________________ 
 
Παράγραφος 14: Η απαίτηση για «συρταρωτή» κίνηση εμποδίζει τη συμμετοχή της 
εταιρίας μας στο διαγωνισμό. Η λεκάνη συλλογής υγρών που διαθέτουν οι χειρουργικές 
τράπεζες της εταιρίας μας έχει περιστροφική κίνηση κάτω από τη χειρουργική επιφάνεια 
και προσαρμόζεται με μεγάλη ακρίβεια σε οποιαδήποτε θέση. Εξάλλου, το ζητούμενο είναι 
η ύπαρξη του εν λόγω εξαρτήματος και η κάλυψη της ανάγκης ανάλογα με την χρήση για 
την οποία προορίζεται και όχι οι μικροδιαφορές οι οποίες παρουσιάζονται από 
κατασκευαστή σε κατασκευαστή. 
 
Προτεινόμενη τροποποίηση προδιαγραφής: 
«1 λεκάνη συλλογής υγρών με οπή αποχέτευσης, με σωλήνα παροχέτευσης και μεταλλικό 
δίχτυ (σίτα) κατακράτησης ιστών.» 
_________________________________ 
 
Προτείνεται επίσης να προστεθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένου χειρουργικού τραπεζιού, σε αντιστοίχιση 
με τον προϋπολογισμό που διαθέτετε και σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις 
τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης: 
-          Η βάση της χειρουργικής τράπεζας να είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 
-          Να διαθέτει σύστημα κατά των συγκρούσεων της χειρουργικής επιφάνειας με το 

δάπεδο. 
-          Να διαθέτει μπουτόν πανικού. 
-          Κίνηση του τμήματος κεφαλής κατά +/- 50° περίπου 
-          Να διαθέτει θέσεις απομνημόνευσης χειρουργικών θέσεων. 
-          Η χειρουργική τράπεζα να είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εκρηκτικό περιβάλλον 

χειρουργείου και με ασφάλεια εγκατάστασης σε παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού 
αερίου κατηγορίας ΑΡ. 

-          Να διαθέτει 5ο τροχό. 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παραμένουμε στη διάθεσή σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
Βασιλική Γεωργουλοπούλου  
(Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
Τμήμα Διαγωνισμών) 
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