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Η εταιρεία μας, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στην απομάκρυνση πηγών, παραθέτει τις 

παρατηρήσεις/προτάσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διαβούλευσης.: Πρωτότυπο Κείμενο 

παραγράφου 2 Οι εργασίες προετοιμασίας της κεφαλής ασφάλισης της πηγής, προετοιμασίας του 

μηχανήματος, τοποθέτηση της κεφαλής στο container και όλη η διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου θα γίνει 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας της μονάδας Τηλεθεραπείας THERATRON 

1000 και τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και την ελληνική 

Νομοθεσία. Παρατήρηση παραγράφου 2 Η παράγραφος 2 που αναφέρεται στο Theratron 1000 δεν αναφέρει 

τη μετάγγιση της πηγής από την κεφαλή στο ειδικό container. Η συγκεκριμένη μονάδα δεν αποξηλώνεται ως 

ένα κομμάτι. Η πηγή μεταγγίζεται και μεταφέρεται σε ειδικό container. Σε περίπτωση ατυχήματος το 

συγκεκριμένο container διασφαλίζει την ακεραιότητα της πηγής. Η κεφαλή μεταφέρεται ξεχωριστά και δεν 

απαιτείται container για την μεταφορά της. Πρόταση μετατροπής παραγράφου 2 Οι εργασίες μετάγγισης της 

πηγής στο ειδικό αδειοδοτημένο container και μεταφορά της στο εξωτερικό απο εξειδικευμένο προσωπικό, θα 

γίνει σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ακτινοπροστασίας, τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας 

εταιρείας της μονάδας Τηλεθεραπείας THERATRON 1000 και τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και την ελληνική Νομοθεσία. Η απομάκρυνση και μεταφορά της κεφαλής στο 

εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για λόγους ασφαλείας. Πρωτότυπο Κείμενο παραγράφου 10 Μετά 

την εντολή ανάθεσης του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών χρονοδιάγραμμα 

του έργου το οποίο θα τύχει της έγκρισης του Νοσοκομείου. Η απόσυρση θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) 

μηνών από την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών από τη Ε.Ε.Α.Ε. Παρατηρήσεις παραγράφου 10 Η 

παράγραφος 10 η οποία αναφέρεται στο χρόνο εκτέλεσης του έργου θεωρούμε πως θα έπρεπε να έχει ως 

χρόνο εκτέλεσης μετά την έκδοση των αδειών από την Ε.Ε.Α.Ε. τους τρεις μήνες. Τα δρομολόγια και η 

διαθεσιμότητα των container είναι συγκεκριμένα.Επίσης εκτός από την Ε.Ε.Α.Ε. πρέπει να εκδώσουν και οι 

αρμόδιοι αντίστοιχοι φορείς της χώρας αποδοχής της πηγής τις σχετικές άδειες. Για τους παραπάνω λόγους 

θα ήταν καλύτερο να τεθεί χρονικό όριο τριών μηνών σχετικά και με τις δύο πηγές. Πρόταση μετατροπής 

παραγράφου 10 (Theratron-1000/ Alcyon II) 10) Μετά την εντολή ανάθεσης του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να 



καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών χρονοδιάγραμμα του έργου το οποίο θα τύχει της έγκρισης του 

Νοσοκομείου. Η απόσυρση θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση όλων των 

απαιτούμενων αδειών από τη Ε.Ε.Α.Ε. Με εκτίμηση, Για την RAD Protection Technology IKE, Γιακουμάκης 

Γεώργιος.  

 


