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Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης 
 για την προμήθεια  «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ CPV: 32354100-0» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου  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)». 

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 υπ΄ αριθμ. 6137/26-05-2020 έγγραφο του τμήματος του τμήματος Διαχείρισης Υλικού  για «Προμήθεια 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ CPV: 32354100-0»  για την κάλυψη αναγκών της Νοσηλευτικής μας Μονάδας. 

7) To υπ.αριθμ. 10493/05-10-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από την 

επιτροπή κατάρτισης προδιαγραφών. 

      Aνακοινώνει την διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  

«ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ CPV: 32354100-0» ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤH AGFA 

DRYSTAR 5302 & ΓΙΑ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗ FUGIFILΜ DRYPRIX, προκειμένου να καταρτιστούν οι τελικές 

τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

   Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται  για το χρονικό διάστημα  δέκα  (15)  ημερολογιακών ημερών από την  

ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοτοπο του ΕΣΗΔΗΣ. 

mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
mailto:k.shetaki@1703.syzefxis.gov.gr


 

    

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 (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 (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. 

   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. 

 

Η  Αν. Διοικήτρια 

 

 

Φιλιπποπούλου Π. Ελένη 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αφορά την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ CPV: 32354100-0»  ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤH AGFA DRYSTAR 5302 & ΓΙΑ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗ FUGIFILΜ DRYPRIX, για το Γ.Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας- Ν.Μ. Μεσολογγίου.               

 

           1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία. 

2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ 

καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας. 

3. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO-CE) 

4. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 έως 22 μήνες από την παράδοση. 

5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας 

περιβάλλοντος. Να αναφερθούν οι συνθήκες αποθήκευσης. 

6. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη κατάσταση και 

άθικτη σφράγιση. 

7. Για κάθε τύπο προσφερόμενου film πρέπει να συνυποβάλλονται PROSPECTUS με όλα τα 

φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καμπύλες που προσδιορίζουν την 

ποιότητα και την απόδοση του film). 

8. Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποφάσεων περί 

διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με την 

προσφορά. 

9. Οι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού 

προϊόντος που προσφέρουν. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη 

Δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 

επιχείρηση στην οποία ανήκει η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του 

τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος 

αντιπρόσωπός της (να αναφερθεί) έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων. 



11. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά 

με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη με δική 

του οικονομική επιβάρυνση για τη περίοδο χρήσης των φίλμ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση, των 

τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ).Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 

έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης από το Κατασκευαστικό Οίκο.  

12. Τα προσφερόμενα ψηφιακά φίλμς θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του Κατασκευαστικού 

Οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φίλμ θα πιστοποιείται με 

έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου η οποία θα συνυποβάλλεται στη προσφορά.      

 

 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Να είναι διαστάσεων: 

Α/Α Διάσταση φίλμ 

(cm) 

Είδος 1. 26x36 

Είδος 2. 35x43 

Είδος 3. 35x43 

Είδος 4. 25x30 

                        

2. Να είναι απολύτως κατάλληλα για τους εκτυπωτές  AGFA DRYSTAR 5302 και laser 
εκτυπωτή FUGI FILM  DRYPRIX που   είναι εγκατεστημένοι στη Νοσηλευτική Μονάδα 
Μεσολογγίου.   

 

 
 

 


