
  

1. Τεχνικές Προδιαγραφές γηα ηελ πξνκήζεηα επηδαπέδηνπ ςεθηαθνχ ζηεθαληνγξάθνπ θαη γηα ηηο 

εξγαζίεο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 
Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
πγθξφηεκα Φεθηαθήο Καξδηναγγεηνγξαθίαο απνηεινχκελν απφ: 

1. Γελλήηξηα αθηηλψλ -Υ 

2. Αθηηλνινγηθή ιπρλία 

3. Καξδηναγγεηνγξαθηθή αλάξηεζε µε ςεθηαθφ αληρλεπηή 

4. Φεθηαθφ ζχζηεκα απεηθφληζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ 

5. Δμεηαζηηθή ηξάπεδα 

6. Τπνινγηζηηθφ ςεθηαθφ ζχζηεκα 

7. χζηεκα αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ 

8. Απαξαίηεηνο ζπλνδφ εμνπιηζκφ (βαζηθή ζχλζεζε πξνζθνξάο) 

 

Σν ζπγθξόηεκα λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ην πιένλ ζύγρξνλν κνληέιν, θαηλνύξην, 

θαηάιιειν γηα θάζε είδνπο δηαγλσζηηθέο & αγγεηνπιαζηηθέο πξάμεηο, λα ελζσκαηώλεη ζηελ βαζηθή 

ηνπ ζύλζεζε όιεο ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο θαη ινγηζκηθά γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δόζεο 

αθηηλνβνιίαο θαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο απεηθόληζεο, παξάγνληεο νη νπνίνη ζα 

απνηειέζνπλ βαζηθό θξηηήξην επηινγήο. 

Β. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

 

1. ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 

Σχπνο - Σειεπηαίαο ηερλνινγίαο  

- Αλφξζσζεο πνιπθνξπθψλ πςειήο ζπρλφηεηαο, πιήξσο 

ειεγρφκελε απφ κηθξνεπεμεξγαζηέο 

- Καηάιιειε γηα παικηθή αθηηλνζθφπεζε, cine θαηαγξαθή, 

πςειφ ηνληζκφ αληίζεζεο θ.ι.π. 

- Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε µε απηφκαηε ξχζκηζε ησλ 

παξακέηξσλ έθζεζεο αλάινγα κε ηνλ φγθν αλαηνκίαο ηνπ 

θάζε αζζελή: Σάζε (kV), ξεχκα (mA), ρξφλν έθζεζεο 

(ms), κέγεζνο εζηίαο (focal spot), κέγεζνο θίιηξνπ θαη 

- θίιηξν ραιθνχ (Cu) 

Ιζρχο ≥ 100 kW 

Δχξνο, kV 50-120 



Μέγηζηε ηηκή, mA ≥ 1000 αθηηλνγξαθία, 200mA παικηθή αθηηλνζθφπεζε. 

Μεγαλύηεπερ ηιμέρ θα αξιολογηθούν αναλόγωρ 

πρλφηεηα παικηθήο αθηηλνζθφπεζεο, pps έσο ηνπιάρηζηνλ 30 pps (λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε νη 

ελδηάκεζεο ζπρλφηεηεο).  Οι πεπιζζόηεπερ ενδιάμεζερ επιλογέρ 

θα αξιολογηθούν με ηο μέγιζηο. 

χζηεκα Απηφκαηνπ Διέγρνπ Έθζεζεο 
(AEC) 

ΝΑΙ, 5 παξακέηξσλ, ηάζε (KV), ξεχκα (mA), ρξφλν έθζεζεο 

(ms), κέγεζνο θίιηξνπ θαη κέγεζνο εζηίαο. Να δοθούν ζηοισεία 

και να καηαηεθεί ζσεηική μελέηη. 

Διάρηζηνο ρξφλνο έθζεζεο, ms ≤ 2ms. Θα εκηιμηθεί ο μικπόηεπορ σπόνορ έκθεζηρ. 

Αληνρή ζε ρξφλν ιεηηνπξγίαο ππφ ζπλερή 
θφξηηζε. 

ΝΑΙ, Τςειή 

χζηεκα ειέγρνπ ππεξθφξησζεο ηεο 
ιπρλίαο 

ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

Μέζνδνο κέηξεζεο δφζεο αθηηλνβνιίαο ΝΑΙ, DAP 

Φεθηαθέο ελδείμεηο ζηνηρείσλ έθζεζεο 
(kV, mA, msec, DAP) 

ΝΑΙ (να αναθεπθούν αναλςηικά) 

2. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ 

Σχπνο Πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ, ηαρχζηξνθε, µε ηξεηο (3) 

ηνπιάρηζηνλ εζηίεο. Να δνζνχλ ζηνηρεία πξνο αμηνιφγεζε. 

Πεπιζζόηεπερ εζηίερ    θα εκηιμηθούν με ηο μέγιζηο. 

Θεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ, MHU ≥ 3,0 MHU. Θα εθηηκεζεί ε µεγαιχηεξε ζεξκνρσξεηηθφηεηα             

αλφδνπ. 

Ρπζκφο ζεξµναπαγσγήο kHU/min ≥ 500 kHU/min. Θα εθηηκεζεί ν     κεγαιχηεξνο ξπζκφο 

ζεξµναπαγσγήο 

Σερληθέο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο δφζεο  

αθηηλνβνιίαο 

Να δηαζέηεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

δφζεο αθηηλνβνιίαο (π.ρ. ηερληθή “grid”). Να αναθεπθούν 

αναλςηικά. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ππνινγηζκνχ θαη απεηθφληζεο 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο επηθαλεηαθήο δφζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη ε θαηαγξαθή ηεο ζην DICOM. 

Φίιηξα ραιθνχ (Cu) ΝΑΙ, κε απηφκαηε ηνπνζέηεζε ππνινγίδνληαο ηνλ φγθν ηνπ 

αζζελή. Να αναθεπθούν αναλςηικά. 



∆ηαθξάγκαηα ΝΑΙ. Nα αναθεπθούν αναλςηικά. 

3. ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ 

Καξδηναγγεηνγξαθηθή αλάξηεζε Σχπνπ C. Η θαξδηναγγεηνγξαθηθή αλάξηεζε λα ζηεξίδεηαη ζην  

έδαθνο. 

Βάζνο C-ARM Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε. Σν κεγαιχηεξν ζα 

αμηνινγεζεί κε ηελ κέγηζηε βαζκνινγία. 

∆πλαηφηεηα ιήςεσλ απφ πνιιαπιέο 
γσλίεο θαη θαηεπζχλζεηο 

ΝΑΙ (Να δοθούν ζηοισεία ππορ αξιολόγηζη) 

Άλεηε πξφζβαζε ζηνλ αζζελή 

απφ φιεο ηηο πιεπξέο 

ΝΑΙ ηνπιάρηζηνλ ± 90° αιιά θαη ελδηάκεζεο. (Να πεπιγπαθεί 

αναλςηικά) 

Κίλεζε ηνπ ζηαηψ Ηιεθηξνθίλεηε (να αναθεπθεί η επιμήκηρ και εγκάπζια κίνηζη 

ηος C-ARM).  

Θα   αμηνινγεζνχλ νη κέγηζηεο θηλήζεηο. 

Κηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα Ηιεθηξνθίλεηεο, ειεγρφκελεο απφ απνζπψκελν ρεηξηζηήξην 

Κηλήζεηο ηνπ 
βξαρίνλα 

LAO/RAO Να αλαθεξζνχλ νη γσληψζεηο (LAO/RAO, CRAN/CAU) θαη νη 

ηαρχηεηεο. 

Θα αμηνινγεζνχλ νη µέγηζηεο γσληψζεηο θαη νη κεγαιχηεξεο 

ηαρχηεηεο θίλεζεο ησλ βξαρηφλσλ. 

 CRAN/CAU 

Δχξνο SID Να δνζνχλ ζηνηρεία πξνο αμηνιφγεζε. 

Πνδνδηαθφπηεο  Να δηαζέηεη πνδνδηαθφπηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο  

αθηηλνζθφπεζεο. 

Απνζήθεπζε/αλάθιεζε θαη εθηέιεζε 
πξνεπηιεγκέλσλ ζέζεσλ 

ΝΑΙ (να αναθεπθεί ηο πλήθορ) 

Μεραληζκνί 

αζθαιείαο 

 ΝΑΙ (να πεπιγπαθούν αναλςηικά) 

 -Emergency switch ΝΑΙ 

-Πξνζηαζία απφ 

ζπγθξνχζεηο 

ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί ο μησανιζμόρ) 

-Σαρεία 

απνκάθξπλζε 

ζηαηψ ζε ζέζε 

parking(ζε 

πεξίπησζε 

ΝΑΙ (ηλεκηποκίνηηη ή/και σειποκίνηηη) 



θηλδχλνπ) 

Πξνβνιέαο νξνθήο Να ζπλνδεχεηαη απφ ηζρπξφ πξνβνιέα νξνθήο ςπρξνχ 

θσηηζκνχ (ηνπιάρηζηνλ 50.000 lux), µε πνιχζπαζην βξαρίνλα 

γηα ηελ πεξηνρή ησλ επεκβάζεσλ. 

Φεθηαθφο 

Αληρλεπηήο 

Σερλνινγία 

αληρλεπηή 

ηε βαζηθή ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο λα ζπκπεξηιεθζεί 

ςεθηαθφο αληρλεπηήο. Να δοθούν αναλςηικά ζηοισεία ππορ 

αξιολόγηζη. 

 - Μέγεζνο 

αληρλεπηή 

≥ 20 cm x 20 cm. Μηθξφηεξν κέγεζνο αληρλεπηή. Θα εκηιμηθεί 

θεηικά. 

 - Μεγέζε 

(δηαζηάζεηο) πεδίσλ 

(FOV) 

Να δηαζέηεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ δηαζηάζεηο πεδίσλ 

(FOV). Να αναθεπθούν αναλςηικά. Θα εκηιμηθούν θεηικά 

πεπιζζόηεπερ διαζηάζειρ. 

 - DQE (0) 

IEC62220 

≥ 70% Θα εθηηκεζεί ε µκεγαιχηεξε DQE. 

 - Μήηξα θαη βάζνο 

κήηξαο ςεθηαθήο 

ιήςεο 

≥ 1024x1024 pixels / βάζνο 14 bit. Να δοθούν ζηοισεία ππορ 

αξιολόγηζη. 

 - Μέγεζνο pixel ≤ 200 µm. Θα εκηιμηθεί ηο μικπόηεπο μέγεθορ pixel 

 - ∆ηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα ςειήο 

αληίζεζεο 

Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε ζε lp/mm. Θα εκηιμηθεί η 

μεγαλύηεπη σωπική διακπιηική ικανόηηηα. 

Πιέγκα Να δηαζέηεη αθαηξνχκελν πιέγκα (grid) γηα ηελ απνθνπή 

ζθεδάδνπζαο αθηηλνβνιίαο. 

4. ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ 

Τπνινγηζηηθφ ζχζηεκα Τςειψλ πξνδηαγξαθψλ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

Σαρχηεηα ιήςεο εηθφλσλ (κήηξαο ≥ 
1024x1024) 

έσο θαη 30 fps (λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε νη ελδηάκεζεο 

ηαρχηεηεο). Θα αξιολογηθούν μεγαλύηεπερ ηασύηηηερ. 



χζηεκα απηφκαηεο ξχζκηζεο 

δφζεο θαηά ηελ  αθηηλνζθφπεζε 

ΝΑΙ ζηελ βαζηθή ζχλζεζε φιεο νη δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο – 
πιαηθφξκεο  θαη ινγηζκηθά γηα ηελ κείσζε ηεο δφζεο. Μεγαιχηεξα 
πνζνζηά κείσζεο   δφζεο  ζα ιάβνπλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία. (να 
πεπιγπαθεί) 

χζηεκα κείσζεο ηεο δφζεο 

αθηηλνβνιίαο θαη  ζθηαγξαθηθψλ 

ΝΑΙ ζηελ βαζηθή ζχλζεζε φιεο νη δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο - 
πιαηθφξκεο θαη ινγηζκηθά γηα ηελ κείσζε ηεο δφζεο. Μεγαιχηεξα 
πνζνζηά κείσζεο δφζεο ζα ιάβνπλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία. (να 
πεπιγπαθεί) 

Monitor ζηελ αίζνπζα εμεηάζεσλ Μηα (1) επίπεδε νζφλε ≥ 55’’ πςειήο επθξίλεηαο  θαη θσηεηλφηεηαο, 
flicker free, medical grade, ζε βξαρίνλα νξνθήο µε δπλαηφηεηα 
κεηαθίλεζεο ζηνπο ηξεηο άμνλεο, ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα: 
α. live απεηθφληζεο 
β. Απεηθφληζεο εηθφλαο αλαθνξάο 
Σν αγγεηνγξαθηθφ απεηθνληζηηθφ ζχζηεκα λα δηαζέηεη ζχξεο ζχλδεζεο 
πεξηθεξηθψλ ζπζηεκάησλ γηα απεηθφληζε ζηελ κεγάιε νζφλε.  Να 
αλαθεξζεί ην πιήζνο. Θα       αμηνινγεζνχλ ζεηηθά νη πεξηζζφηεξεο 
ζχξεο. 

Απεηθφληζε - πξνβνιψλ, SID, κεγέζνπο πεδίνπ, θιπ. ∆πλαηφηεηα άκεζεο, 

ηαπηφρξνλεο απνζήθεπζεο ησλ ζεκάησλ ηεο νζφλεο 

(screenshot) ζην θάθειν ηνπ αζζελή 

 - δφζεσλ αθηηλνβνιίαο 

 -ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο 

 -παξάιιειε ζέαζε θαη επεμεξγαζία αξρεηνζεηεκέλσλ 

εμεηάζεσλ ηαπηφρξνλα µε ηελ  πξαγκαηνπνίεζε λέαο 

εμέηαζεο. 

Φεθηαθφ zoom (ζε νπνηαδήπνηε 

πεξηνρή ηεο  εηθφλαο) 

ΝΑΙ. Να δηαζέηεη ςεθηαθφ zoom ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο 
εηθφλαο 

Monitors ζην Control Room Γχν (2) νζφλεο TFT ≥ 19’’ πςειήο επθξίλεηαο, flicker free 

Απεηθφληζε ζηνηρείσλ δφζεο 
αθηηλνβνιίαο 

Να δηαζέηεη απεηθφληζε ζηνηρείσλ δφζεο αθηηλνβνιίαο  θαηά ηελ 
αθηηλνζθφπεζε. 

5. ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 



∆ηαζηάζεηο επηθάλεηαο ΝΑΙ ≥ 280 cm κήθνο. Σν κέγηζην κήθνο ζα             εθηηκεζεί ζεηηθά. Nα 
αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο (ζε cm) 

Τιηθφ Να εμαζθαιίδεη ηε µέγηζηε δπλαηή αθηηλνδηαπεξαηφηεηα  
(εθπεθξαζκέλε ζε mm Al) 

ηξψκα Να εμαζθαιίδεη άλεηε θαη μεθνχξαζηε παξακνλή ηνπ εμεηαδφκελνπ 

Μέγηζην ζπλνιηθφ επηηξεπφκελν βάξνο 
ηεο ηξάπεδαο 

≥ 350 kg. Μεγαιχηεξν επηηξεπφκελν βάξνο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. 

Πξφβιεςε γηα θαξδηνπλεπκνληθέο 
αλαηάμεηο (CPR) 

ΝΑΙ (να αναθεπθεί αναλςηικά) 

Κηλήζεηο 
ηξάπεδαο 

- ∆ηαµήθεο δηαδξνκή ≥ 120 cm 

 -Δγθάξζηα δηαδξνκή ≥ 15 cm 

 - Καζ’ χςνο δηαδξνκή 

(απφ ην έδαθνο) 

Απφ ≤ 76 cm έσο ≥ 100 cm 

 - Πεξηζηξνθή πεξί ην  

άθξν ζπγθξάηεζεο 
ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί ε γσλία (ν) πξνο αμηνιφγεζε. Η 
κεγαιχηεξε     γσλία ζα ιάβεη ηελ κέγηζηε βαζκνινγία. 

 - Panning ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 - Κιίζε tilt ΝΑΙ +/- 100 ηνπιάρηζηνλ 

 - Ηιεθηξνκαγλεηηθά 

θξέλα ζε φιεο ηηο  

θηλήζεηο 

NAI 

Τπνδνρείο γηα ζχλδεζε βνεζεηηθψλ 

εμαξηεκάησλ 

ΝΑΙ (να αναθεπθούν) πγθξαηήξαο ρεξηψλ, ζηήξημε 
θεθαιήο, βνεζεηηθή ξάγα ζηήξημεο 
εμαξηεκάησλ ηφζν ζηε θνξπθή φζν θαη ζην πιάη ηεο ηξάπεδαο, 
νξνζηάηεο, 
επηπιένλ ρεηξηζηήξην ειέγρνπ ηεο 
θίλεζεο ηξάπεδαο, ηκάληεο αθηλεηνπνίεζεο αζζελνχο. 

6. ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ  

Δμεηάζεηο -Φεθηαθή 
αθηηλνζθφπεζε   πςειήο 
δηαθξηηηθφηεηαο 

ΝΑΙ 

 

-Φεθηαθή 

αθαηξεηηθή 

αγγεηνγξαθία (DSA) 

ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

- Πξφγξακκα 

αλάδεημεο stents 

(Απεηθφληζε ζε 

Monitor εληφο ηεο 

αίζνπζαο). Να 

επηηξέπεη ηελ ζέαζε 

ΝΑΙ (λα πεπιγπαθεί αναλςηικά) 



θαη αλάδεημε stents 

ζε ζηαηηθή εηθφλα 

θαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν δίρσο 

θαζπζηεξήζεηο κε 

έιεγρν παξάπιεπξα 

ηεο εμεηαζηηθήο 

ηξάπεδαο. 

- Λνγηζκηθφ QCA 

(Quantitative 

Coronary 

Angiography) 

ΝΑΙ (λα πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

Βάζνο κήηξαο ςεθηαθήο εηθφλαο (ιήςε) 16 bit 

Βάζνο κήηξαο ςεθηαθήο εηθφλαο 
(επεμεξγαζία, ζέαζε) 

16 bit. Μεγαιχηεξν ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. 

Τπνινγηζηηθφ ζχζηεκα Τςειψλ πξνδηαγξαθψλ, 
ηειεπηαίαο γεληάο.  
Να δνζνχλ µε ιεπηνκέξεηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Η/Τ γηα 
αμηνιφγεζε. 

 -απνζήθεπζε κεγάινπ 
αξηζκνχ ςεθηαθψλ 
εηθφλσλ 

ΝΑΙ (≥ 50.000 εηθφλεο 

κέγηζηεο αλάιπζεο) 

 - κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

µέζσ  USB stick θαη 

µέζσ εμσηεξηθνχ 

ζθιεξνχ δίζθνπ. 

ΝΑΙ 

 -απεηθφληζε cine loop ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 -απεηθφληζε πνιιψλ 

εηθφλσλ πξνο επηινγή 

ησλ εηθφλσλ 

αλαθνξάο θαηά ηελ 

αγγεηνπιαζηηθή 

ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 -εθαξµνγή θίιηξσλ 
(motion correction, θιπ) 

ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 -απνζήθεπζε θαη 
απεηθφληζε ηθαλνχ 
αξηζκνχ δπλακηθψλ 
αθνινπζηψλ 
αθηηλνζθνπηθψλ 
εηθφλσλ 

ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 -ηερληθέο µάζθαο, 
απηφµαηε δηφξζσζε 
pixel shift) 
εηθνλνζηνηρείσλ ζε 
πξαγµαηηθφ ρξφλν, 
επαλεπηινγή µάζθαο, 
θ.ιπ. 

ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 



Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ςεθηαθψλ 
εηθφλσλ 

ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

Λνγηζκηθφ κεηξήζεσλ αγγεηνγξαθηθψλ 
εηθφλσλ 

ΝΑΙ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

Κνλζφια ρεηξηζκνχ (control room) Να πεξηιακβάλεη : 
- ≥2 monitor ≥ 24’’ πςειήο επθξίλεηαο 

- πιεθηξνιφγην γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 

επεμεξγαζία & αξρεηνζέηεζε εηθφλσλ 

- ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο     µε ηελ αίζνπζα εμεηάζεσλ 

∆ηαζπλδεζηµφηεηα Πιήξεο DICOM 3.0 

7. ΤΣΖΜΑ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ  

 Καηαγξαθηθφ 

ζχζηεκα 

αηκνδπλακηθψλ 

παξακέηξσλ 

ελζσκαησκέλν ζην 

ζχζηεκα θαη κε 

UPS. 

ΝAI  

Με ελζσκαησκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο, θαηαγξαθήο, 

εθηχπσζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 2 κφληηνξ >19’’ γηα απεηθφληζε 

ζην ρψξν ειέγρνπ (control) θαη απεηθφληζε ζηελ κεγάιε νζφλε 

εληφο ηεο αίζνπζαο εμέηαζεο. 

Απεηθνληδφκελνη παξάκεηξνη: αλαίκαθηε πίεζε, αηκαηεξέο, 

πηέζεηο, νμπκεηξία, θαξδηαθή παξνρή, αλαπλνή, FFR θαη FFR 

ρσξίο ηελ ρξήζε θαξκάθνπ. Να δηαζέηεη φια ηα παξειθφκελα 

γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

δεηνχκελσλ παξακέηξσλ γηα ελειίθνπο θαη παηδηά. 

8. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΤΝΟ∆Ο ΔΞΟΠΛΗΜΟ (βαζηθή ζύλζεζε πξνζθνξάο) 

Δμνπιηζµφο 

Αθηηλνπξνζηαζίαο 

-Πνδηά 

αθηηλνπξνζηαζίαο   

εμεηαζηηθήο 

ηξάπεδαο 

ΝΑΙ (να αναθεπθεί αναλςηικά) 

-Αθηηλνπξνζηαηεπηηθή  

δηάηαμε νξνθήο 

απνηεινχκελε απφ 

πξνζηαηεπηηθφ 

κνιπβδχαιν 

ΝΑΙ (να αναθεπθεί αναλςηικά) 

Γηαζπλδεζηµφηεηα Πιήξεο DICOM 3.0  
Να δηαζέηεη  ελζσκαησκέλν πξσηφθνιιν FULL DICOM 
3.0 γηα απνζηνιή, αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία εηθφλσλ 
µέζσ 

δηθηχνπ ζην ζχζηεκα PACS. 



Να πεξηιακβάλεηαη 
ζηελ βαζηθή 
ιεηηνπξγία ζχζηεκα 
αδηάιεηπηεο 
ηξνθνδνζίαο 

UPS γηα ηελ  ππνζηήξημε 
ηεο πιήξεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζηεθαληνγξαθηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα 
ιεηηνπξγία C-ARM, φισλ 
ησλ ππνινγηζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο, 
εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο θαη 
αθηηλνζθφπεζεο (γηα 
ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά) 

ΝΑΙ (να αναθεπθεί αναλςηικά) 

Βνεζεηηθά 
εμαξηήκαηα  

ΝΑΙ 
Πιήξσο 
αθηηλνδηαπεξαηά 

Να πξνζθεξζνχλ ηκάληεο αθηλεηνπνίεζεο (άλσ θαη 

θάησ άθξσλ, ζψκαηνο, θεθαιήο) κεγέζνπο XL. 

 

 

Γ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΦΖ  

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

- ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

 

1. Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ θαη θαηά ηελ νπνία λα παξέρεηαη 

δσξεάλ ππνζηήξημε βιαβψλ, πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαη ζπληήξεζεο κε πιήξε θάιπςε 

αληαιιαθηηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηηλνινγηθψλ ιπρληψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ) ρσξίο θακία 

επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν.  

2. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

κεραλεκάησλ θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. Να θαηαηεζεί 

βεβαίσζε  απφ ηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Οίθν φηη αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα δηάζεζε 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) ρξφληα (ηνπιάρηζηνλ) ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πάςεη λα είλαη 

ν αληηπξφζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ Διιάδα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο 

πάςεη λα πθίζηαηαη σο επηρείξεζε. Θα εθηηκεζεί κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα επάξθεηαο 

αληαιιαθηηθψλ. 

3. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πιήξεο θαη νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ Διιάδα, κε 

θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, πηζηνπνηεκέλν θαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπγθξνηήκαηνο. Να 

γίλεη πεξηγξαθή ηνπ ηκήκαηνο ηερληθήο ππνζηήξημεο (δηεχζπλζε έδξαο, εκπεηξία, ζηειέρσζε 

πξνζσπηθνχ θιπ). Να θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. Θα εθηηκεζεί αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα εμ’ απνζηάζεσο ηερληθήο ππνζηήξημεο. 



4. Ο ρξφλνο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο λα είλαη εληφο (60) εμήληα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξαγγειία. 

5. Οπνηαδήπνηε επίζθεςε ηνπ πξνκεζεπηή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζην κεράλεκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ δειηίν ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζην νπνίν 

ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν ιφγνο ηεο επίζθεςεο. 

6. Να δνζεί πιήξεο θαηάινγνο κε ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ εάλ απαηηνχληαη. Ο 

θαηάινγνο ζα πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, ηνλ θσδηθφ ηνπ  θαηαζθεπαζηή  θαη  ηελ  ηηκή.  

Θα  αλαθέξεηαη  ππνρξεσηηθά  θαη  ν αλακελφκελνο ρξφλνο δσήο ηνπο (αλάινγα κε ην ρξφλν 

ρξήζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ πξάμεσλ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απηφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη 

ην νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο). Δπίζεο ζα αλαθεξζνχλ θαη νη εγγπήζεηο πνπ δίλνληαη γηα ηα είδε απηά. 

7. Δπίζεο λα δνζεί πιήξεο  θαηάινγνο  κε  ην  ζχλνιν  ησλ  παξειθφκελσλ  ηα νπνία απνηεινχλ ή φρη 

κέξνο ηεο βαζηθήο ζχλζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπλδένληαη ή κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε απηφ 

νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή. Ο θαηάινγνο  ζα  πεξηέρεη  ηελ  πεξηγξαθή  ηνπ  είδνπο,  ηνλ  θσδηθφ  ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ηηκή ηνπο. 

8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην δεηνχκελν 

εμνπιηζκφ, λα εθπαηδεχζεη ρσξίο ακνηβή ην πξνζσπηθφ ζηελ ζσζηή ρξήζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη ην Σερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, γηα ηνπιάρηζηνλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο. 

9. Με ηελ παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ λα παξαδνζεί κία πιήξεο ζεηξά ησλ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΧΝ (θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή), ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, φπσο νδεγίεο 

ζπληήξεζεο, ειεθηξνληθά ειεθηξνινγηθά θαη κεραλνινγηθά δηαγξάκκαηα, θαηάινγνη 

αληαιιαθηηθψλ, θιπ θαζψο θαη ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

10. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη –εθφζνλ ηνπ 

αλαηεζεί– λα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε  δέθα (10) εηψλ απφ 

ηεο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, έλαληη ηδηαίηεξεο εηήζηαο ακνηβήο ηελ 

νπνία ζα έρεη θαζνξίζεη νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, κε βάζε ηα 

παξαθάησ: 

- Χξηαία ρξέσζε κεηά απφ θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο 

(service) θαη γηα επηζθεπή βιαβψλ κε παξνρή εξγαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, εθηφο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ. 

- πληήξεζε θαη επηζθεπή πιήξεο, πνζνζηηαία (%) επί ηεο αμίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

κεραλήκαηνο. Να δηεπθξηληζηεί εάλ ε ηηκή ζα είλαη αλαπξνζαξκνδφκελε θαη’ έηνο 

ζχκθσλα κε ηνλ ηηκαξηζκηθφ δείθηε ηεο αγνξάο, ή ζα παξακείλεη ζηαζεξή γηα ηα 

επφκελα έηε πέξαλ ηεο ιήμεο εγγχεζεο. Η ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν - ζπληήξεζε (service) θαη επηζθεπή βιαβψλ γηα 



φζεο θνξέο ρξεηαζηεί κε παξνρή εξγαηηθψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά 

ε ζπρλφηεηα θαη νη εξγαζίεο έιεγρσλ - ζπληεξήζεσλ θαζψο θαη αληαιιαθηηθά πνπ 

απαηηνχληαη. 

- πληήξεζε θαη επηζθεπή ρσξίο αληαιιαθηηθά, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν - ζπληήξεζε (service) θαη επηζθεπή βιαβψλ γηα φζεο 

θνξέο ρξεηαζηεί κε παξνρή εξγαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, νη 

νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά (ζπρλφηεηα θαη εξγαζίεο έιεγρσλ - 

ζπληεξήζεσλ) εθηφο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ. 

11. ε θάζε πεξίπησζε ε επέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 

24σξνπ. 

12. Σα κεραλήκαηα ζα παξαδνζνχλ κε ηελ εξγνζηαζηαθή ηνπο ζπζθεπαζία, ζηνπο ρψξνπο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο, θαη ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε επζχλε θαη έμνδά ηνπ, ζα 

παξαιεθζνχλ δε κεηά απφ 10ήκεξε ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο θαη εθ' φζνλ δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζα γίλεηαη ε 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή. 

13. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ην 

παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε δηθά ηνπ έμνδα, δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν 

πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο  ηεο  ηέρλεο  θαη ηεο  

επηζηήκεο,  ηνπο  θαλνληζκνχο  ηνπ  ειιεληθνχ  θξάηνπο,  κε ηηο νδεγίεο  θαη  ηα  ζρέδηα  ηνπ  

θαηαζθεπαζηηθνχ  νίθνπ  θαη  ηέινο  ηηο  νδεγίεο  ησλ  αξκνδίσλ ππεξεζηψλ  ηνπ  θνξέα,  ζην  ρψξν  

πνπ  δηαζέηεη.  Ο  πξνκεζεπηήο  ππνρξεψλεηαη   λα  δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ 

πιηθψλ, νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζνχλ.  

14. Όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα 

ακεηαρείξηζηα ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ 

ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

15. Γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ  λα θαηαηεζνχλ  πηζηνπνηήζεηο CE απφ 

θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC θαη FDA. Να θαιχπηεη φια ηα 

πξνβιεπφκελα δηεζλή θαη επξσπατθά standards πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ. 

16. Ο πξνκεζεπηήο λα εθαξκφδεη ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΙSO ζεηξάο 9001, EN ISO ζεηξάο 13485, κε 

πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη EN ISO 13485 ή ηζνδχλακν 

πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ. Δπίζεο λα δηαζέηεη βεβαίσζε πηζηνπνηεκέλνπ  θνξέα πεξί ζπκκφξθσζεο ηνπ 

πξνκεζεπηή  κε ηηο Αξρέο θαη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ νξζή πξαθηηθή δηαλνκήο θαη 

εμππεξέηεζεο (service) ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΓΤ8δ/ΓΠ.νηθ./1348 (ΦΔΚ 32Α/16-01-04). Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά/βεβαηψζεηο. 



17. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα είλαη εληαγκέλνο ζε ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδψλ 

ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ) ζχκθσλα κε ην Ν.2939/2001, ην Π.Γ. 117/2004 

θαη ην Π.Γ 15/2006(ΦΔΚ 12Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108. 

18. Σν ζχζηεκα λα πξνζθέξεηαη κε φια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα ζχλδεζεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα έηζη 

ψζηε λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε ρσξίο λα απαηηείηαη ε αγνξά επηπιένλ εμαξηεκάησλ. 

19. Η κεηαθνξά, παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην Ννζνθνκείν λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. Δξγαζίεο θαηαζθεπήο, ππνδνκήο (ειεθηξηθφ δίθηπν, ζχλδεζε PACS, 

internet θ.α), πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ, ψζηε απηφ λα παξαδνζεί ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ηηκή πξνζθνξάο. 

20. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηε πξνζθνξά ηνπο φηη ζα εγθαηαζηήζνπλ ηα 

πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα θαη ζα ηα παξαδψζνπλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

21. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη κε επηηφπηα επίζθεςε γλψζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο θαη λα έρνπλ βεβαηψζεη ηνχην εγγξάθσο, ψζηε λα 

πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ. απφ ηηο 

ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ) θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπο κε πιήξε ηερληθή 

πεξηγξαθή.  

 

Οη παξαθάησ ειάρηζηεο ηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή:  

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΣΔΦΑΝΗΟΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 

 

ηελ παξαθάησ πεξηγξαθή αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ζηεθαλνγξαθίαο θαη αθνξνύλ ην δσκάηην εμέηαζεο, ην ρεηξηζηήξην θαη ην ηερληθό 

δσκάηην:  

 

1. Απνμειψζεηο – θαζαηξέζεηο 

 πιαζηηθνχ δαπέδνπ, ηκήκαηνο ηνηρνπνηίαο γηα αλνίγκαηα, απνκάθξπλζε κπαδψλ ζε εηδηθνχο 

θάδνπο. 
   

2. Γηαρσξηζηηθφ ηερληθνχ δσκαηίνπ 

 Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ ρεηξηζκνχ απφ ηνλ ρψξν εμεηάζεσλ ζα ηνπνζεηεζεί ηνίρνο 

πνπ ζα επελδπζεί θαη ζηηο δχν ηνπ πιεπξέο κε δηπιή γπςνζαλίδα θαη αλάκεζα κφλσζε 

πεηξνβάκβαθα. 

 

3. Αθηηλνπξνζηαζία  

 Οη ηνηρνπνηίεο ζην δσκάηην εμέηαζεο ζα  επελδπζνχλ κε θχιια κνιχβδνπ, πάρνπο 2 mm θαη 

ζε  χςνο 3,20m, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε αθηηλνπξνζηαζίαο. Η ζηήξημε ησλ θχιισλ ζα γίλεη 

κε βχζκαηα θαη βίδεο. Μεηαμχ ησλ θχιισλ ζα ππάξρεη επηθάιπςε πιάηνπο 3cm θαη ηα 

ζεκεία ζηήξημεο ησλ θχιισλ (βχζκαηα) ζα θαιπθηνχλ επηπξφζζεηα κε κνιχβη.  

 

4. Κνπθψκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο  



 Μεηαμχ ηνπ δσκαηίνπ εμέηαζεο θαη ηνπ δσκαηίνπ ρεηξηζκνχ ζα ηνπνζεηεζεί ζηαζεξφ 

θνχθσκα δηαζηάζεσλ 120 x 70cm. Σν θνχθσκα ζα απνηειείηαη απφ κεηαιιηθή θάζα κε 

επέλδπζε κνιχβδνπ, πάρνπο 2mm θαη απφ κνιπβδχαιν (Pb glass) ηζφηηκεο ζσξάθηζεο ησλ  

2mm κνιχβδνπ.  

 

5. Πφξηεο αθηηλνπξνζηαζίαο 

 Μεηαμχ ηνπ δσκαηίνπ εμεηάζεσλ θαη ηνπ δσκαηίνπ ρεηξηζκνχ ζα ηνπνζεηεζεί κηα πφξηα 

δηαζηάζεσλ 70 x 215 cm. Η θάζα ηεο πφξηαο ζα είλαη κεηαιιηθή κε επέλδπζε κνιχβδνπ, 

πάρνπο 2mm. Σν θχιιν ηεο πφξηαο ζα είλαη μχιηλν κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ θχιιν 

κνιχβδνπ πάρνπο 2mm. Η πφξηα ζα έρεη ηειηθή επηθάλεηα απφ θνξκάηθα θαζψο επίζεο ζα 

πεξηιακβάλεη θιεηδαξηά αθηηλνπξνζηαζίαο θαη κεηαιιηθφ πφκνιν. 

 Γηα ηελ είζνδν ζηνλ δσκάηην εμεηάζεσλ απφ ηνλ θεληξηθφ δηάδξνκν ζα ηνπνζεηεζεί κηα 

πφξηα δηαζηάζεσλ 120 x 215 cm . Η θάζα ηεο πφξηαο ζα είλαη κεηαιιηθή κε επέλδπζε 

κνιχβδνπ, πάρνπο 2mm. Σν θχιιν ηεο πφξηαο ζα είλαη μχιηλν κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ 

θχιιν κνιχβδνπ πάρνπο 2mm. Η πφξηα ζα έρεη ηειηθή επηθάλεηα απφ θνξκάηθα θαζψο 

επίζεο ζα πεξηιακβάλεη θιεηδαξηά αθηηλνπξνζηαζίαο θαη κεηαιιηθφ πφκνιν. 

 

6. Δζσηεξηθέο επελδχζεηο κε γπςνζαλίδα 

 ηνλ ρψξν ηνπ δσκαηίνπ εμεηάζεσλ ζα γίλεη επέλδπζε εζσηεξηθά ησλ ηνίρσλ κε κνλή 

γπςνζαλίδα πάρνπο 12,5ρηι. Η γπςνζαλίδα ζα αλαξηεζεί πάλσ ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πιάηνπο 50ρηι. Όινη νη αξκνί ησλ γπςνζαλίδσλ ζα θαιπθζνχλ κε 

εηδηθή ηαηλία θαη ζα ζηνθαξηζηνχλ κε εηδηθφ ζηφθν.  

 

7. Δπηρξίζκαηα ηνηρνπνηίαο 

 Μεηά ηηο απνμειψζεηο ζα απνθαηαζηαζνχλ νη βιάβεο ζηηο ηνηρνπνηίεο θαη ζηα επηρξίζκαηα 

απηψλ. Οη επηδηνξζψζεηο ζα γίλνπλ κε αζβεζηνθνλίακα θαη κε έηνηκν επηζθεπαζηηθφ ζνβά 

ζε δχν ζηξψζεηο. 

 

8. Αληηζηαηηθφ δάπεδν 

 ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ εμέηαζεο, ζην ηερληθφ δσκάηην θαη ζην ρεηξηζηήξην ζα ηνπνζεηεζεί 

αληηζηαηηθφο ιηλνηάπεηαο πάρνπο 2ρηι., ζε κνξθή ξνινχ, πιάηνπο 2κ. 

 Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ιηλνηάπεηα ζα επηζηξσζεί απηνεπηπεδνχκελν πιηθφ γηα ηελ 

εμνκάιπλζε ηνπ δαπέδνπ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ ιηλνηάπεηα ζα γίλεη κε εηδηθή αληηζηαηηθή 

θφιια θαη ε αξκνιφγεζε ζα γίλεη κε ζεξκνθφιιεζε.  

 

9. Βαθέο 

 Όιεο νη  ηνηρνπνηίεο ζα βαθηνχλ κε αληηκηθξνβηαθή βαθή. Πξνεγνπκέλσο ζα γίλεη 

ζηνθάξηζκα ησλ αξκψλ θαζψο θαη φισλ κεξεκεηηψλ, ζα ζηξσζεί έλα ρέξη αζηάξη θαη δχν 

ρέξηα πιαζηηθφ ρξψκα. 

 Οη κεηαιιηθέο θάζεο ζα βαθνχλ κε έλα ρέξη αζηάξη κεηάιισλ θαη δχν ρέξηα ξηπνιίλε λεξνχ. 

 

10. Αλάξηεζε νξνθήο 

 ηελ νξνθή ηνπ δσκαηίνπ εμέηαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα 

αλαξηεζεί κεηαιιηθφ ζθειεηφο απφ ζσιήλα κνξθήο 50x50x3mm πάλσ ζηελ νπνία ζα 

ζηεξηρζνχλ ξάγεο (unistruts) ηεο HILTI (MQ 41) φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα αλαξηνχκελα 

ζηνηρεία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

11. Δλδνδαπέδην θαλάιη 

 Γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδηψζεσλ ηξνθνδνζίαο ηνπ ζηεθαληνγξάθνπ ζα θαηαζθεπαζηεί 

ελδνδαπέδην θαλάιη απφ ην κεράλεκα έσο ην ζεκείν ηεο θνλζφιαο ηνπ ρεηξηζηή. Σν θαλάιη 

ζα έρεη χςνο 7cm θαη πιάηνο 10 cm, ζα είλαη απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα, πάρνπο 3ρηι. θαη 



αθαηξνχκελν θαπάθη απφ ιακαξίλα 5ρηι., ην νπνίν ζα βηδσζεί κε θξεδάηεο βίδεο. ην θαπάθη 

ζα κπνξεί λα επηθνιιεζεί ην ηειηθφ δάπεδν ηνπ δσκαηίνπ. 

 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαλαιηνχ ζα θνπεί θαη ζα απνμεισζεί κε πξνζνρή ην πθηζηάκελν 

δάπεδν ζε φιν ην κήθνο. Η ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη κε  κεηαιιηθά βχζκαηα πάλσ ζηελ πιάθα 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ηελ ζπλέρεηα ζα ζπκπιεξσζεί ην δάπεδν κε ηζηκεληνθνλία 

ψζηε λα θαιπθζνχλ φια ηα κεξεκέηηα. 

 

12. Ηιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 

 Θα θαηαζθεπαζηεί λένο ηξηθαζηθφο Η/Π ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα 

ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ δσκαηίνπ εμεηάζεσλ. Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί  θαιψδην 5x50 απφ ηνλ 

πίλαθα πξνο ην κεράλεκα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα εγθαηάζηαζεο.  

 Γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδηψζεσλ απφ ηνλ Η/Π πξνο ην ρεηξηζηήξην θαζψο θαη πξνο ηελ 

αίζνπζα εμεηάζεσλ ζα ηνπνζεηεζεί επίηνηρν πιαζηηθφ θαλάιη (LEGRAND) δηαζηάζεσλ 

105x50 mm 

 ην ρεηξηζηήξην ζα ηνπνζεηεζεί κηα κπνπηνληέξα (start – stop) γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ 

κεραλήκαηνο θαζψο θαη κηα πξίδα. ην δσκάηην εμεηάζεσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ 2 κπνπηφλ 

θηλδχλνπ ζηνλ ηνίρν θαζψο θαη κία ελδεηθηηθή ιπρλία ζε θάζε πφξηα αθηηλνπξνζηαζίαο.  

 

13. Φσηηζηηθά - πξίδεο – κπνπηφλ  

 ην ρψξν εμέηαζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ 6 θσηηζηηθά εληφο ηεο ςεπδνξνθήο δηαζηάζεσλ 60x 60 

εθ (4x18W)  θαη κε ηδάκη ακκνβνιηζκέλν ( ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ). 

  ην δσκάηην ρεηξηζκνχ θαη ζην ηερληθφ δσκάηην ζα ηνπνζεηεζνχλ απφ 2 θσηηζηηθά εληφο 

ηεο ςεπδνξνθήο δηαζηάζεσλ 60x 60 εθ (4x18W) ηχπνπ θαζξέπηε. 

 ε θάζε ρψξν ζα ηνπνζεηεζνχλ πξίδεο θαη δηαθφπηεο ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Δπίζεο ζην δσκάηην εμεηάζεσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ 2 κπνπηφλ θηλδχλνπ ζηνλ 

ηνίρν θαζψο θαη κία ελδεηθηηθή ιπρλία ζε θάζε πφξηα αθηηλνπξνζηαζίαο.  

 

14. Πφξηεο μχιηλεο 

 Να ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη πφξηεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ 

δσκαηίνπ εμέηαζεο, ηνπ ρεηξηζηεξίνπ θαη ηνπ ηερληθνχ δσκαηίνπ. 

 

15.  Φεπδνξνθέο 

 Καη ζηνπο ηξεηο ρψξνπο ζα ηνπνζεηεζεί ςεπδνξνθή απφ νξπθηέο ίλεο θαη ζθειεηφ 

αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 60x60 εθ. ιεπθνχ ρξψκαηνο. Η ςεπδνξνθή ζα ζηεξηρζεί κε 

βχζκαηα θαη κεηαιιηθέο ληίδεο. ην ρψξν εμέηαζεο νη πιάθεο ζα είλαη απφ γπςνζαλίδα 

(KNAUF tiles). 

 

16. Κιηκαηηζκφο (split) 

 ηνλ ρψξν ηνπ δσκαηίνπ εμέηαζεο ζα ηνπνζεηεζεί κηα επίηνηρε θιηκαηηζηηθή κνλάδα (split), 

κε δπλαηφηεηα ςχμεο 13.300 btu (R410). 

 ηνλ ρψξν ηνπ ηερληθνχ δσκαηίνπ ζα ηνπνζεηεζεί κηα επίηνηρε θιηκαηηζηηθή κνλάδα (split), 

κε δπλαηφηεηα ςχμεο 25.000 btu (R410). 

 

17. Ιαηξηθά αέξηα 

 ηνλ ρψξν ηνπ δσκαηίνπ εμέηαζεο ζα κεηαθεξζνχλ νη πθηζηάκελεο ιήςεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ 

ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε. Η κεηαθνξά ηνπο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. 

 

18. Scrub 

 ηνλ ρψξν πίζσ απφ ην ρεηξηζηήξην ζα ηνπνζεηεζεί ληπηήξαο scrub. 

 



19. χλδεζε UPS 

 To UPS νλνκαζηηθήο ηζρχνο 40kVA ζα ζπλδεζεί κε ηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

  

εκείσζε: Αλ πξνθύςεη δήηεκα παξέκβαζεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, είλαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ε εμαζθάιηζεο ηεο 

ζηαηηθόηεηαο κε δηθά ηνπ έμνδα. 

 
 


