
 Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση του φορέα σας με τίτλο «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ» αναρτήθηκε και έλαβε μοναδικό κωδικό 21DIAB000018031. 
 
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι κάθε αναθέτουσα αρχή παρακολουθεί στην ιστοσελίδα του 
ΕΣΗΔΗΣ τα υποβληθέντα σχόλια για τη διαβούλευσή της και η Υπηρεσία μας δεν αποστέλλει 
ενημερωτικό συγκεντρωτικό email μετά τη λήξη της διαβούλευσης. 
 
Με εκτίμηση 
Από την Ομάδα Διαχείρισης της Τεχνικής Διαβούλευσης 

                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –   

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Διεύθυνση : Διοικητικό 

Τμήμα :       Οικονομικού 
Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      

Πληροφορίες : ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ                  

           

           
          Αγρίνιο, 22 /07/2021 

          Αρ. Πρωτ. :9129 
                                                                                                        

 

 
ΠΡΟΣ:          

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                                                                     
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση :   Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα 

  Τηλ. : 2641361229 -233                                      Τηλέφωνο: 2131514293,  2131514551 

      e-mail  : gnaprom@gmail.com                               e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Β΄ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 
2021-2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.›› 

 

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) την δημόσια 
διαβούλευση με τίτλο «Ανακοίνωση  Δεύτερης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΔΎΟ 

ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 
2021-2023  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  για χρονικό 

διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. 
Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η ανακοίνωση-πρόσκληση σε μορφή word, και σε pdf. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 

                                              

                                                             Η  Αναπλ. Διοικήτρια  

              

 

                                                           Φιλιπποπούλου Ελένη  

                                                                                                           

                                                                                                                                           

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1. Γρ. Προμηθειών                                                                   

mailto:gnaprom@gmail.com
http://www.promitheus.gov.gr/


 

 Επισυναπτόμενα : 

        1. Ανακοίνωση Δεύτερης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023 

        2. Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023 

 

 

 

 
 

 

        1. Ανακοίνωση Δεύτερης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 

2021-2023 

                                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –   

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Διεύθυνση : Διοικητικό 
Τμήμα :       Οικονομικού 

Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      
Πληροφορίες : Πιτσινέλης Σωτήρης.                  

           
           

          Αγρίνιο,   /07/2021 

          Αρ. Πρωτ. : 
                                                                                                        

 
 

ΠΡΟΣ:    ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις) 
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr      

  Τηλ. : 2641361229 -233                                       
      e-mail  : gnaprom@gmail.com                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ  (Β’) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023» 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου   λαμβάνοντας υπ’ όψιν :  

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς  

υγείας». 

2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων». 

3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει 

καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας  της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr


4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία 

των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων». 

5) Το με αρίθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016». 

6) Το με αρίθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

7) To υπ. αριθμ. πρωτ. 3127/10-03-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από την 

Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. 

8) Την υπ.αριθμ. 5635/11-05- 2021 ΠΡΩΤΗ  (Α’) ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΎΟ 

ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ 

ΕΣΠΑ 2021-2023. 

9) To υπ. αριθμ. πρωτ. 8097/01-07-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από την 

επιτροπή σύνταξης των προδιαγραφών κατόπιν των σχολίων- παρατηρήσεων που κατατέθηκαν. 

Ανακοινώνει την διεξαγωγή της Δεύτερης (Β’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΔΎΟ 

ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 

2021-2023» και να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας  τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, 

προκειμένου να καταρτιστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται  για το χρονικό διάστημα  δέκα  (10) ημερολογιακών ημερών από την  

ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. 

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

(ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του 

Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  (www.hospital-agrinio.gr). 

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, 

μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση 

ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.  

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. 

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να 

ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, 

φωτογραφίες κ.λπ.).  

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα 

γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο 

αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. 

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ.Αγρινίου  (www.hospital-agrinio.gr) με τα 

στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που 

υποβλήθηκαν.  

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική 

φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 
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Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, 

διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :  

1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 

2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.  

3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 

4) Την εμπειρία.  

5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 

6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που  προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων.  

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

 
 

2. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ 

(ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023 

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
(δαπάνης 176.080,00€ συμπ. Φ.Π.Α.) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ζητούμενος έγχρωμος τροχήλατος υπερηχοκαρδιογράφος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από την 
καλύτερη σειρά το κορυφαίο και πλέον τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου στα συστήματα υπερήχων 
υπερηχοκαρδιογραφίας όπως αποδεικνύεται αποκλειστικά από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου ή με επίσημη 
βεβαίωση του. 
Να είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων σε υψηλό διαγνωστικό επίπεδο και 
δυνατότητα επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων όπως προκύπτουν από τις τεχνικές που διατίθενται.  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Σύστημα υπερηχοτομογραφίας καρδιολογίας ενηλίκων και παίδων, αποτελούμενο από : 
 
Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω): 

1. Ηχοβόλο κεφαλή phased array ενηλίκων, τεχνολογίας matrix ή μονού κρυστάλλου ή συνδυασμό αυτών εύρους συχνοτήτων 
από 1.5 – 4.5 MHz). 

2. Ηχοβόλο κεφαλή 4D διαθωρακική matrix array ενηλίκων εύρους συχνοτήτων από ≤1.4 – 3.0 MHz . 
3. Ηχοβόλο κεφαλή phased array ενηλίκων εύρους συχνοτήτων από  2.5 – 7.5 MHz για μελέτη στεφανιαίων ροών και για εξετάσεις 

παίδων. 

4. Διοισοφάγειος 4D ηχοβόλος κεφαλή εύρους συχνοτήτων από 3 έως 8 ΜΗz, του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων απεικόνισης 
(κρυστάλλων) άνω των 2000 κρυστάλλων (ΠΡΟΣΘΉΚΗ). 

5. Ψηφιακό σύστημα Stress Echo (ΠΡΟΣΘΉΚΗ). 
6. Να διαθέτει λογισμικό με δυνατότητα υπολογισμού της τάσης και παραμόρφωσης του καρδιακού μυ (ΠΡΟΣΘΉΚΗ). 
7. Έγχρωμο laser printer για εκτύπωση σε σελίδα Α4 με απ’ ευθείας σύνδεση στον υπερηχοτομογράφο.  
8. Ασπρόμαυρο καταγραφικό. 
9. Σταθμός εργασίας όπως περιγράφεται κατωτέρω. 
 

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης 
 
 

- Ψηφιακός διαμορφωτής παράλληλης δέσμης (Digital 
beamformer).  

Nα περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία και η επεξεργαστική ισχύς 
του να είναι μεγαλύτερη από 2.5 Gbyte / sec ή άνω των 5.000.000 
καναλιών επεξεργασίας. 

Κλινικές  Εφαρμογές  

 

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής Καρδιολογία, Παιδοκαρδιολογία, Ακτινολογία, Αγγειολογία, 
Καρδιοχειρουργική, Επεμβατική Καρδιολογία 

 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ  



Nα προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. 
 

CONVEX  Array  2.0-5.0 MHz 

LINEAR Array   3.0-9.0 MHz 

Phased Array  
 ≤1.4-10.0 MHz 
 

Matrix Array διαθωρακική και διοισοφάγειο 4D πραγματικού 
χρόνου με μεγάλο αριθμό κρυστάλλων. Να απεικονίζουν όλο 
τον όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume). Να 
λειτουργούν με τις τεχνικές 2D δισδιάστατης και 3D 
τρισδιάστατης απεικόνισης οι οποίες να αναφερθούν αναλυτικά 
προς αξιολόγηση. (ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:) 
 

≤1.4-8.0 MHz 

Matrix Array διαθωρακικές 4D πραγματικού χρόνου με μεγάλο 
αριθμό κρυστάλλων (άνω των 1.500). Να απεικονίζουν όλο τον 

όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume). Να 
λειτουργούν με τις τεχνικές 2D δισδιάστατης και 3D 
τρισδιάστατης απεικόνισης οι οποίες να αναφερθούν αναλυτικά 
προς αξιολόγηση.   

≤1.4 - ≥7.0 MHz 
 

Matrix Array διοισοφάγειο 4D πραγματικού χρόνου με μεγάλο 
αριθμό κρυστάλλων (άνω των 1.500) άνω των 2000 
κρυστάλλων. Να απεικονίζει όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν 
καρδιακό κύκλο (Full Volume). Να λειτουργεί με τις τεχνικές 2D 
δισδιάστατης και 3D τρισδιάστατης απεικόνισης οι οποίες να 
αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. 
 

3.0 - 8.0 MHz 

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή επιπλέον 
όπως ηχοβόλες κεφαλές Pencil , διοισοφάγειες, παιδιατρικές 
διοισοφάγειες. 
Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση. 

 

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

B-Mode Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

M-Mode Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Color Doppler Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

PW Doppler & PW Doppler HPRF Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

CW Doppler 
Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί 
αναλυτικά. 

Φασματικό Ιστικό και Έγχρωμο Iστικό Doppler Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

3D πραγματικού χρόνου (4D) σε διοισοφάγειο και διαθωρακικό 
ηχοβολέα 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler Να ρυθμίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη. 

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, 
εικόνας Β-ΜODE, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler) 
 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και περιγραφεί. 

 
Tissue Harmonic Imaging 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί 
αναλυτικά.  Να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές Convex, Linear & 
Sector. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας 
με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων 

υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας). 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί.  

Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του 
θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών 
μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Επιθυμητό να διαθέτει δυνατότητα σύντηξης υπερηχογραφικής 
εικόνας με ακτινοσκοπική για δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο 
ανατομικής καθοδήγησης με οδηγά σημεία (landmarks) κατά την 

Να προσφερθεί προς επιλογή, εφόσον διατίθεται και να 
περιγραφεί. 



διενέργεια επεμβατικών πράξεων (echo-fluoro guidance).  
 

Να διαθέτει εξειδικευμένο ενσωματωμένο λογισμικό για την 
τρισδιάστατη μελέτη της δεξιάς κοιλίας. 

Ναι στον σταθμό εργασίας και να περιγραφεί. 

Να περιλαμβάνεται πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού του 
κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας τόσο από τα 
δισδιάστατα όσο και από τα τρισδιάστατα δεδομένα. 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και στον σταθμό 
εργασίας. 
 
Αναφέρεται και παρακάτω.  

Να διαθέτει δυνατότητα για τρισδιάστατη διοισοφάγεια και 
διαθωρακική απεικόνιση πραγματικού χρόνου 4D όλου του 
όγκου της καρδιάς σε 1 καρδιακό κύκλο (full volume 90° x 90° 
χωρίς stitching ή gating) με δυνατότητα για ταυτόχρονη 
τρισδιάστατη απεικόνιση της ροής του αίματος σε πραγματικό 
χρόνο. 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί 
αναλυτικά. 

Ψηφιακό σύστημα Stress Echo ενσωματωμένο στη βασική 
συσκευή του υπερηχοκαρδιογράφου και να λειτουργεί από το 

χειριστήριο αυτού. Το πρόγραμμα να είναι εύχρηστο και να 
μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του χειριστή. Να 
περιλαμβάνει πλήρη φαρμακευτικά και φυσιολογικά πρωτόκολλα 
με δυνατότητα εισαγωγής νέων προγραμμάτων από τους 
χειριστές. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον αυτοματισμό του 
συστήματος. 
Οι εικόνες που προέρχονται από το στάδιο ηρεμίας σε σύγκριση 
με τις εικόνες των σταδίων να συγχρονίζονται ανεξαρτήτων της 
καρδιακής συχνότητας (heart rate) που επιτυγχάνεται κατά την 
διάρκεια των σταδίων. 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού του κλάσματος εξώθησης 
της αριστερής κοιλίας τόσο από τα δισδιάστατα όσο και από τα 
τρισδιάστατα δεδομένα. 
 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και στον σταθμό 
εργασίας και να περιγραφεί. 

  

Πρόγραμμα μελέτης και απεικόνισης των ροών των στεφανιαίων 
αγγείων . 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Να διαθέτει πακέτο ποσοτικοποίησης τρισδιάστατων 
απεικονίσεων που να περιλαμβάνουν υπολογισμό πραγματικών 
συνολικών και τμηματικών όγκων, αποστάσεων, εμβαδών, 
υπολογισμού όγκου και μάζας ανεξαρτήτως από αρρυθμίες και 
τον καρδιακό ρυθμό. 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και στον σταθμό 
εργασίας και να περιγραφεί. 

Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης 
της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας από τα τρισδιάστατα 
δεδομένα. 

Να προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί. 

Τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης με την χρήση ενός μόνο 
πλήκτρου της εικόνας B-Mode και του φασματικού Doppler όπως 
ενίσχυση, baseline, ταχύτητες. 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και περιγραφεί. 

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing) Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Επιθυμητό να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό 3D PISA.  
 

Να προσφερθεί προς επιλογή, εφόσον διατίθεται και να 
περιγραφεί. 
 

Ενσωματωμένο πρόγραμμα δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας 
(Stress Echo) για 3D stress - test απεικονίσεις με πλήρη και 
ειδικά προγράμματα απεικόνισης.  

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Να διαθέτει λογισμικό με δυνατότητα υπολογισμού της τάσης 
και παραμόρφωσης του καρδιακού μυ. 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Να διαθέτει δισδιάστατη ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό 
χρόνο (real time) δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τομών της 
καρδιάς στον ίδιο καρδιακό κύκλο λαμβανομένων υπό 
οποιαδήποτε μεταξύ τους γωνία, επίπεδο και κλίση για 
μεγιστοποίηση διαγνωστικής ακρίβειας και πληροφοριών. 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 

Εστίαση   
Να διαθέτει συνεχή εστίαση σε όλο το εύρος της 
υπερηχογραφικής εικόνας. 

Υψηλό Δυναμικό Εύρος  (Dynamic Range) Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) 
≥ 2000 fps. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο μέγιστος ρυθμός 
ανανέωσης της εικόνας (frame rate) του συστήματος. 

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 4  



Βάθος σάρωσης ≥30 cm 

Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι Να αναφερθούν. 

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση. 

Έγχρωμη Οθόνη τεχνολογίας OLED αναρτημένη σε αρθρωτό 
βραχίονα με δυνατότητα ρύθμισης ύψους περιστροφής και 
κλίσης.  
 

≥21” 
 

Έγχρωμη Οθόνη αφής για άμεση χρήση λειτουργιών και 
ρυθμίσεων. 

≥ 12” 

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης καθώς 
και αυτοματοποιημένες με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

Να περιγραφούν αναλυτικά. 

Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους 
συνδυασμούς: Β Mode + Β Mode, B Mode + B mode/CFM ή 
Power Doppler. Να αναφερθούν επιπλέον συνδυασμοί εφόσον 
διατίθενται. 

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) 
 
≥ 8 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ  

Μονάδα σκληρού δίσκου τεχνολογίας SSD  Ενσωματωμένος ≥ 1 Tb 

Σύστημα αποθήκευσης διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς 
για τήρηση αρχείου. 

Ενσωματωμένο. 

Οδηγός DVD/CD Ενσωματωμένος. 

USB/Flash drive Τουλάχιστον 5. 

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & 

έγχρωμων εικόνων 

Να περιγραφεί. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΒΙΟΨΙΑΣ  

Έγχρωμος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4) Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα. 

Ασπρόμαυρο καταγραφικό Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Πακέτο εφαρμογών καρδιολογίας ενηλίκων και παίδων 
Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί 
αναλυτικά. 

Πακέτο αγγειολογικών εφαρμογών 
Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί 
αναλυτικά. 

Πακέτο ακτινολογικών εφαρμογών 
Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί 
αναλυτικά. 

Άλλα πακέτα εφαρμογών Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα πακέτα 
κλινικών εφαρμογών και να περιγραφούν αναλυτικά. 

Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι τυχόν διαθέσιμες  
εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες. 

 

Διασυνδεσιμότητα συστήματος   

Πλήρες πρωτόκολλο DICOM, για σύνδεση 
με μέσα αποθήκευσης – εκτύπωσης. 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί αναλυτικά. 

Θύρες USB για σύνδεση εξωτερικών 
συσκευών  και θύρες Ethernet, DVI, για 
συνδέσεις και μεταφορά σήματος 

Να περιλαμβάνονται στη βασική μονάδα. 

Ασύρματη σύνδεση δικτύου Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα. 

Σύστημα ελέγχου και διάγνωσης βλαβών 
από απόσταση 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί αναλυτικά. 



Nα προσφερθεί στη βασική σύνθεση 
ανεξάρτητος ολοκληρωμένος σταθμός 
εργασίας με δυνατότητες ανάλυσης των 
δεδομένων από την τρισδιάστατη και 
δισδιάστατη απεικόνιση καθώς και 
τήρηση πλήρους αρχείου ασθενών. Να 
περιλαμβάνει κατάλληλο 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
αναγνωρισμένου οίκου με οθόνη 
≥24’’ και αποθηκευτική ικανότητα 
10TB τουλάχιστον.   
 
 

Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα και να περιγραφεί. 
 

 
Να περιλαμβάνεται στη βασική μονάδα του σταθμού εργασίας  και να περιγραφεί. 

1. Να διαθέτει 
πακέτο ποσοτικοποίησης τρισδιάστατων απεικονίσεων που να 
περιλαμβάνουν υπολογισμό πραγματικών συνολικών και τμηματικών 
όγκων, αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού όγκου και μάζας 
ανεξαρτήτως από αρρυθμίες και τον καρδιακό ρυθμό. 

2. Πρόγραμμα 
αυτόματου υπολογισμού του κλάσματος εξώθησης της αριστερής 
κοιλίας τόσο από τα δισδιάστατα όσο και από τα τρισδιάστατα 
δεδομένα 

3. Να διαθέτει 
εξειδικευμένο ενσωματωμένο λογισμικό για την τρισδιάστατη μελέτη 
της δεξιάς κοιλίας. 

4. Να διαθέτει 
πρόγραμμα υπολογισμού της παραμόρφωσης και του ρυθμού 
παραμόρφωσης  του μυοκαρδίου ανεξάρτητα από το έγχρωμο 
doppler .  
 

 
 
 
 
 

 
 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(δαπάνης 62.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας με 
δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων σε υψηλό διαγνωστικό επίπεδο και δυνατότητα επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων όπως 
προκύπτουν από τις τεχνικές που διατίθενται. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης, αποτελούμενο από : 
 

1. Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 
 

2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex, τεχνολογίας μονού κρυστάλλου, ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 1,0-5,0 MHz τουλάχιστον  
κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας. 

 
3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων από  5,0-17,0 MHz, τουλάχιστον με επιφάνεια σάρωσης FOV μεγαλύτερη 

των 50 mm, κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων (μαστού, θυρεοειδούς, οσχέου) 
 

4.  Ηχοβόλο κεφαλή Linear, τεχνολογίας matrix, ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 3,0-9,0 MHz, τουλάχιστον κατάλληλη για 
εξετάσεις αγγείων & επιφανειακών οργάνων.  

 
5. Έγχρωμο laser printer για εκτύπωση σε σελίδα Α4 με απ’ ευθείας σύνδεση στον υπερηχοτομογράφο.  
 

6. Ασπρόμαυρο θερμογραφικό καταγραφικό. 
 

 

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης 
 
 

Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital Beamformer). Nα περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία. Να διαθέτει 

περισσότερα του 1.000.000 κανάλια επεξεργασίας. 

 

Κλινικές  Εφαρμογές 
 
 



Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής. Ακτινολογία, Παθολογία, Αγγειολογία, Ουρολογία, 
Γυναικολογία, Καρδιολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, 

Ορθοπεδική, Μυοσκελετικό, κ.λπ. 

 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ  

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων συστήματος ( 1-20 MHz ). 
Nα προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. 

Convex Array  1,0-9,0 MHz 

Linear Array   3,0-17,0 MHz 

Sector / Vector Phased Array   1,0-10,0 MHz 

Ενδοκοιλοτική Microconvex Array  3,0-8,0 MHz 

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι 
επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. 
Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση. 

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

B-Mode 
Να περιγραφεί αναλυτικά. 

M-Mode Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Color Doppler Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler Να ρυθμίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη. 

PW Doppler Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Tissue Doppler Imaging Να περιγραφεί αναλυτικά. 

CW Doppler Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, 
εικόνας Β-ΜODE, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler). 

Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Tissue Harmonic Imaging Να λειτουργεί σε τις κεφαλές Convex, Linear, Microconvex & 
Sector. 

Πανοραμική απεικόνιση 
Να περιγραφεί αναλυτικά, και να αναφερθούν οι κεφαλές 
λειτουργίας. 

Τραπεζοειδής σάρωση Να λειτουργεί σε κεφαλές Linear & Sector. 

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με 
τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής 
ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας) 

Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις 
οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική. 

Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του 
θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών 
μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. 

Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις 
οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική. 

Τεχνικές υψηλής ευαισθησίας ανίχνευσης για μελέτη αγγειώσεων και 
μικροαγγειώσεων σε ανατομικές περιοχές υψηλού κινδύνου. 

Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση και να περιγραφεί 
αναλυτικά. 

Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (Strain 
Ελαστογραφία). 

Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση και να περιγραφεί 
αναλυτικά. 

Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών με Shearwave 
Ελαστογραφία και μετρήσεων αυτής σε kPa & m/s με χρήση 
Convex, Linear & Vector κεφαλής σε εξετάσεις κοιλίας & 
επιφανειακών οργάνων. 

Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση και να περιγραφεί 
αναλυτικά. Να είναι διαθέσιμη στην κεφαλή Convex και 
τουλάχιστον σε μία Linear της βασικής σύνθεσης. 

Τεχνική Flash Suppression καθώς με ειδικά φίλτρα για αποκοπή 

χρωματικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών. 

Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση και να περιγραφεί 

αναλυτικά. 

Τεχνική σκιαγραφικών μέσων χαμηλού μηχανικού δείκτη. 
Να προσφερθεί προς επιλογή και να περιγραφεί αναλυτικά. Να 
λειτουργεί σε κεφαλές Convex, Linear, ενδοκοιλοτικές & 
Sector. 

Τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης με την χρήση ενός μόνο 
πλήκτρου της εικόνας B-Mode και του φασματικού Doppler όπως 
ενίσχυση, baseline, ταχύτητες, γωνία Doppler κλπ. 

Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση και να περιγραφεί 
αναλυτικά. 



Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing) Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση. 

Υψηλό Δυναμικό Εύρος  (Dynamic Range) Να αναφερθεί το μέγιστο δυναμικό εύρος. 

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) Να αναφερθεί ο μέγιστος ρυθμός ανανέωσης εικόνας. 

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 4  

Βάθος σάρωσης Να αναφερθεί το μέγιστο βάθος σάρωσης. 

Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι Να αναφερθούν. 

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση. 

Σύγχρονο πληκτρολόγιο με οθόνη αφής διαστάσεων διαγωνίου  
(≥12”) και δυνατότητα καθ’ ύψους ρύθμισης για μέγιστη εργονομία. 

Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Έγχρωμη Οθόνη LCD αναρτημένη σε αρθρωτό βραχίονα.  ≥21” 

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης Να περιγραφούν αναλυτικά. 

Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες. 

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους 
συνδυασμούς: Β Mode + Β Mode, B Mode + B mode/CFM ή 
Power Doppler. Να αναφερθούν επιπλέον συνδυασμοί εφόσον 
διατίθενται. 

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 8 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Μονάδα σκληρού δίσκου SSD Ενσωματωμένος. ≥ 500GB. 

Οδηγός DVD/CD Ενσωματωμένος. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

USB/Flash drive   ≥ 5 

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & 
έγχρωμων εικόνων 

Να περιγραφεί αναλυτικά. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΒΙΟΨΙΑΣ  

Έγχρωμος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4) 
Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Ασπρόμαυρο καταγραφικό Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Έγχρωμο καταγραφικό Να προσφερθεί προς επιλογή. 

Kit βιoψίας ηχοβόλων κεφαλών Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα kit βιοψίας. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών 
Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών 
Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Πακέτο Μαιευτικών/Γυναικολογικών εφαρμογών Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Άλλα πακέτα εφαρμογών Να προσφερθούν προς επιλογή                                   όλα τα 
διαθέσιμα πακέτα κλινικών εφαρμογών.  
Να περιγραφούν αναλυτικά. 

Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι τυχόν διαθέσμες  
εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες. 

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες Full DICOM  

Δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Σύστημα ελέγχου, διάγνωσης  βλαβών από απόσταση καθώς και 
δυνατότητας επιδιόρθωσης. 

Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Δυνατότητα κρυπτογράφησης βάσης δεδομένων ασθενων Να περιγραφεί αναλυτικά. 

 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 



Online UPS 
Να περιγραφεί αναλυτικά. 

 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στη Νοσηλευτική Μονάδα για την εγκατάσταση και λειτουργία του 
υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι 
καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους 
σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 
 
Η προσφέρουσα εταιρία να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO σειράς 9001 και EN ISO σειράς 13485, με πεδίο πιστοποίησης 
την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 ή ισοδύναμο που βρίσκεται σε ισχύ, με πεδίο πιστοποίησης την 
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, να διαθέτει βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του 

προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ8δ/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/16-01-04). Να κατατεθούν τα 
αντίστοιχα  πιστοποιητικά / βεβαιώσεις. 
 
H προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με τοΝ.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 
 
Ο κατασκευαστικός οίκος να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας κατά ISO σειράς 13485 και 9001 για την κατασκευή και διακίνηση 
Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 
 
Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του 
υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει 
μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική 
παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι,  η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η 

επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. 
 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τρία (03) έτη του συνόλου του υπερήχου συμπεριλαμβανομένων των 
κεφαλών υπερήχου. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς 
και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με αντικατάσταση των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλών του υπερήχου (χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση), αλλά και των 
αναλωσίμων που περιλαμβάνονται στο συγκρότημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Δεν περιλαμβάνονται υλικά ή 
αναλώσιμα απαραίτητα για τη διενέργεια εξετάσεων όπως χαρτί, CD/DVD κ.λ.π. Κατά την διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται 
ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.τ.λ. που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους του 
Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η 
διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος 
της και θα αποστέλλεται φαξ, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της 
βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες 
ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης (down time) οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε εργάσιμη ημέρα πλέον των 

δεκαπέντε (15) ημερών, η ποινική ρήτρα θα είναι πέντε (5) ημέρες επιπλέον παράταση του χρόνου εγγύησης χωρίς επί πλέον 
αμοιβή. 
 
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για 
δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Επίσης να βεβαιώνεται εγγράφως από τον 
κατασκευαστικό οίκο, ότι σε περίπτωση νέου 
αντιπροσώπου, ο νέος αντιπρόσωπος θα πραγματοποιήσει τη συντήρηση και την παροχή ανταλλακτικών σύμφωνα με τους 
αρχικούς όρους της σύμβασης. 
 
Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 
service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη 
συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 
 
Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να 
εκπαιδεύσει στους χώρους εγκατάστασης τους χειριστές, τεχνολόγους ακτινολόγους ή/και ιατρούς που θα χειρίζονται τον 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί και για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, τμηματικά ή 
συνεχόμενα. Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός της πενταετίας να παράσχει επί πλέον μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από 
αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα, προς 
εκπαίδευση νέου προσωπικού (ιατρών, φυσικών ή χειριστών και βιοϊατρικών μηχανικών). 
 
Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό και όχι μετά το πέρας της εγκατάστασης να παραδώσει, σε πρωτότυπα : 



 
- Service manual 

- Οperators manual 
- Εργοστασιακό parts list 
- Ενδεικτικό τιμοκατάλογιο εργοστασιακών ανταλλακτικών 
- Επίσης θα δηλώνεται ότι, καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, τα γνήσια εργοστασιακά ανταλλακτικά/ 
αναλώσιμα του μηχανήματος θα διατίθενται στην 6η ΥΠΕ για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια με επικαιροποίηση του 
τιμοκαταλόγου. 
 
Θα παραδοθούν λεπτομερείς οδηγίες στα Ελληνικά, για τον τρόπο καθημερινής 
φροντίδας, καθαρισμού, απολύμανσης, αποστείρωσης και γενικά κάθε διαδικασίας για τη διατήρηση του εξοπλισμού (όλα τα 
τμήματα του, τα εξαρτήματα, τα εργαλεία κλπ) σε λειτουργική κατάσταση, που πρέπει να γίνεται περιοδικά από το προσωπικό 
του 
τμήματος. Θα αναφερθούν όλοι οι δυνατοί και προβλεπόμενοι από τον κατασκευαστή 
τρόποι απολύμανσης και αποστείρωσής τους. 
 

Ο προμηθευτής θα οφείλει να ενημερώνει τη Νοσηλευτική Μονάδα για οποιαδήποτε 
ανάκληση ή δυσμενή περιστατικά παρουσιασθούν παγκοσμίως στο προτεινόμενο 
μοντέλο και να παρέχει δωρεάν κάθε υποχρεωτική βελτίωση που προτείνει ο 
κατασκευαστής προκειμένου να καλυφθούν πιθανά διαπιστωμένα κατασκευαστικά λάθη και βελτιώσεις για την ασφαλέστερη 
λειτουργία του εξοπλισμού. 
 
Τα ζητούμενα τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά πρέπει να επιβεβαιώνονται με 
παραπομπές σε επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή με Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού ή του θυγατρικού οίκου, επίσημα μεταφρασμένη από αρμόδια Ελληνική αρχή ή δικηγόρο και 
να απαντώνται όλα τα αιτήματα, με τη σειρά που αναφέρονται. Όταν κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια 
του κατασκευαστή προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στη σελίδα και παράγραφο του 
φυλλαδίου όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.           
 

 


