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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του έργου Αποµάκρυνση δύο (2) πηγών 

Κοβαλτίου   (CPV: 90521300-8)»  

ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 8846/7-5-19 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση του 

έργου Αποµάκρυνση δύο (2) πηγών Κοβαλτίου (Α∆Α:ΨΠΓΤ4690ΩΖ-ΩΣΘ) 

Β. Το υπ.αρ.πρωτ.10530-28-5-2019  πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  

 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να 

διενεργήσει διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου Αποµάκρυνση δύο (2) πηγών Κοβαλτίου (CPV: 90521300-8) συνολικού 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού 200.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς 

φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας της 

ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η 

τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει 

αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr και 

- στο ΕΣΗ∆ΗΣ και 

- στη διαύγεια 

 

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά µε 

την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις 

προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η 

µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών.  

Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας και 

συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική 
ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 

Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού 

Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-

Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                                                                                  ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το β σχετ. 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Απόσυρσης Ραδιενεργού Πηγής Κοβαλτίου-60 (Co-60) Ακτινοθεραπευτικού       Μηχανήµατος THERATRON 1000 

 

1.  Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η αποξήλωση και µεταφορά προς τον τελικό προορισµό της κεφαλής µε την 

ραδιενεργό πηγή Κοβαλτίου-60 (Cο-60) ενεργότητας 301,3 ΤΒq στις 01/04/2010, που είναι τοποθετηµένη στην κεφαλή 

του Ακτινοθεραπευτικού µηχανήµατος THERATRON 1000,  εργοστασίου κατασκευής BEST THERATRONICS 

(NORDION). Η ενεργότητα της πηγής στις 21/05/2019 υπολογίζεται να είναι 90,57 TBq. 

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. 

3.  Η εταιρεία που θα αναλάβει την πραγµατοποίηση των εργασιών θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

τα οποία να αποδεικνύουν ότι πληροί τις προϋποθέσεις από πλευράς ακτινοπροστασίας για σχετικές δραστηριότητες. 

Όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν από εξειδικευµένο προσωπικό του αναδόχου, εκπαιδευµένο στην τεχνική 

υποστήριξη του εν λόγω µηχανήµατος, εµπειρία στα ακτινοθεραπευτικά µηχανήµατα και τις µεταγγίσεις ραδιενεργών 

πηγών ιατρικής χρήσης, υψηλής ενεργότητας. Για όλα τα παραπάνω να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. 

4.  Ο ανάδοχος πρέπει αποδεδειγµένα να διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την ασφαλή αποσυναρµολόγηση και 

κλείσιµο των ραδιενεργών υλικών σε κατάλληλο container.  

5 .  Το ειδικό δοχείο container που θα χρησιµοποιηθεί για την απόσυρση της πηγής - κεφαλής θα είναι σύµφωνο µε τις 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και εγκεκριµένο από την Ε.Ε.Α.Ε. 

6.  Με την απόσυρση της πηγής - κεφαλής θα αποσυρθούν και άλλα µέρη του µηχανήµατος που τυχόν εµπεριέχουν 

DepletedUranium(DU) ή άλλο ραδιενεργό υλικό (σύστηµα κατευθυντήρα της δέσµης και 4 πρόσθετα σαγόνια 
περιορισµού της παρασκιάς). Μετά την απόσυρση των ραδιενεργών υλικών από τον χώρο, ο ανάδοχος, µε την παρουσία 

της υπευθύνου ακτινοπροστασίας, οφείλει να ελέγξει τον χώρο για τυχόν ραδιορυπάνσεις και εναποµείναντα ραδιενεργά 

υλικά και εφόσον υπάρχουν να µεριµνήσει για την απορρύπανση και την απόσυρσή τους. 

7.  Τα προς απόσυρση υλικά, θα µεταφερθούν από το Νοσοκοµείο έως τον τελικό προορισµό στο εξωτερικό µε απόλυτη 

ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να µεριµνήσει και να εξασφαλίσει την ακτινοπροστασία των 

εργαζοµένων του και όσων εµπλακούν στην διαδικασία. 

8.  Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την διεκπεραίωση των απαιτούµενων εγγράφων (Ε.Ε.Α.Ε. Annex κ.λπ.) µε την συνεργασία των 

υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και την οικονοµική κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν, είτε κατά την έκδοση των 

παραπάνω εγγράφων, είτε κατά την διακίνηση της πηγής µέχρι τον τελικό προορισµό. 

9.  Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να δηλώσει εγγράφως ποιος θα αποκτήσει την κυριότητα της πηγής µετά την αποξήλωση 

και πώς θα µεταφερθεί µέχρι τον τελικό προορισµό (µεταφορικό µέσο, διαδροµή). 

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. 

11.  Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί στην Ε.Ε.Α.Ε. και το Νοσοκοµείο την πλήρη ανάληψη ευθυνών από τον ίδιο, για τυχόν 

προβλήµατα που θα ανακύψουν κατά την µεταφορά της πηγής στον τελικό της προορισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Απόσυρσης Ραδιενεργού Πηγής Κοβαλτίου-60 (Co-60) Ακτινοθεραπευτικού Μηχανήµατος ALCYON 

 

1. Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η αποξήλωση και µεταφορά προς τον τελικό προορισµό της κεφαλής µε την 

ραδιενεργό πηγή Κοβαλτίου-60 (Cο-60) ενεργότητας 168,5 ΤΒq στις 30/09/2001, που είναι τοποθετηµένη στην κεφαλή 

του Ακτινοθεραπευτικού µηχανήµατος ALCYON, εργοστασίου κατασκευής CGR (CIS BIO INTERNATIONAL). Η 

ενεργότητα της πηγής στις 21/05/2019 υπολογίζεται να είναι 16,55 TBq. 

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 ALCYON και τα προβλεπόµενα από την Ελληνική Επιτροπή 

Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και την ελληνική Νοµοθεσία. 

3.  Η εταιρεία που θα αναλάβει την πραγµατοποίηση των εργασιών θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

τα οποία να αποδεικνύουν ότι πληροί τις προϋποθέσεις από πλευράς ακτινοπροστασίας για σχετικές δραστηριότητες. 
Όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν από εξειδικευµένο προσωπικό του αναδόχου, εκπαιδευµένο στην τεχνική 

υποστήριξη του εν λόγω µηχανήµατος, εµπειρία στα ακτινοθεραπευτικά µηχανήµατα και τις µεταγγίσεις ραδιενεργών 

πηγών ιατρικής χρήσης, υψηλής ενεργότητας. Για όλα τα παραπάνω να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. 

4.  Ο ανάδοχος πρέπει αποδεδειγµένα να διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την ασφαλή αποσυναρµολόγηση και 

κλείσιµο των ραδιενεργών υλικών σε κατάλληλο container. 

5 .  Το ειδικό δοχείο container που θα χρησιµοποιηθεί για την απόσυρση της πηγής - κεφαλής θα είναι σύµφωνο µε τις 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και εγκεκριµένο από την Ε.Ε.Α.Ε. 

6.  Με την απόσυρση της πηγής - κεφαλής θα αποσυρθούν και άλλα µέρη του µηχανήµατος που εµπεριέχουν 

DepletedUranium(DU) ή άλλο ραδιενεργό υλικό (σύστηµα κατευθυντήρα της δέσµης και 4 πρόσθετα σαγόνια 

περιορισµού της παρασκιάς). Μετά την απόσυρση των ραδιενεργών υλικών από τον χώρο, ο ανάδοχος, µε την παρουσία 

της υπευθύνου ακτινοπροστασίας, οφείλει να ελέγξει τον χώρο για τυχόν ραδιορυπάνσεις και εναποµείναντα ραδιενεργά 
υλικά και εφόσον υπάρχουν να µεριµνήσει για την απορρύπανση και την απόσυρσή τους. 

7.  Τα προς απόσυρση υλικά, θα µεταφερθούν από το Νοσοκοµείο έως τον τελικό προορισµό στο εξωτερικό µε απόλυτη 

ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να µεριµνήσει και να εξασφαλίσει την ακτινοπροστασία των 

εργαζοµένων του και όσων εµπλακούν στην διαδικασία. 

8.  Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την διεκπεραίωση των απαιτούµενων εγγράφων (Ε.Ε.Α.Ε. Annex κ.λπ.) µε την συνεργασία των 

υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και την οικονοµική κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν, είτε κατά την έκδοση των 

παραπάνω εγγράφων, είτε κατά την διακίνηση της πηγής µέχρι τον τελικό προορισµό. 

9.  Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να δηλώσει εγγράφως ποιος θα αποκτήσει την κυριότητα της πηγής µετά την αποξήλωση 

και πώς θα µεταφερθεί µέχρι τον τελικό προορισµό (µεταφορικό µέσο, διαδροµή). 

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. 

11.  Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί στην Ε.Ε.Α.Ε. και το Νοσοκοµείο την πλήρη ανάληψη ευθυνών από τον ίδιο, για τυχόν 

προβλήµατα που θα ανακύψουν κατά την µεταφορά της πηγής στον τελικό της προορισµό. 

 


