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   ΑΓΡΙΝΙΟ,  26 /10/2022 
    

 

 

                                                           
1. Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια επιδαπέδιου ψηφιακού στεφανιογράφου και για τις εργασίες 

διαμόρφωσης των χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

 
   

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Συγκρότημα Ψηφιακής Καρδιοαγγειογραφίας αποτελούμενο από: 

Γεννήτρια ακτινών -Χ 
Ακτινολογική λυχνία 

Καρδιοαγγειογραφική ανάρτηση µε ψηφιακό ανιχνευτή 
Ψηφιακό σύστημα απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων 

Εξεταστική τράπεζα 

Υπολογιστικό ψηφιακό σύστημα 
Σύστημα αιμοδυναμικών παραμέτρων 

Απαραίτητος συνοδό εξοπλισμό (βασική σύνθεση προσφοράς) 
 

Το συγκρότημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, το πλέον σύγχρονο μοντέλο σε hardware και software, καινούριο, 

μελλοντικά αναβαθμισμένο, κατάλληλο για κάθε είδους διαγνωστικές & αγγειοπλαστικές πράξεις, να ενσωματώνει στην 
βασική του σύνθεση όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες και λογισμικά για την ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας και 

για τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής απεικόνισης, παράγοντες οι οποίοι θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο επιλογής. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

1. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

Τύπος Τελευταίας τεχνολογίας  

Ανόρθωσης πολυκορυφών υψηλής συχνότητας, πλήρως ελεγχόμενη από 

μικροεπεξεργαστές 
Κατάλληλη για παλμική ακτινοσκόπηση (τύπου grid), cine καταγραφή, 

υψηλό τονισμό αντίθεσης κ.λ.π. 
Πλήρως αυτοματοποιημένη µε αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων 

έκθεσης ανάλογα με τον όγκο ανατομίας του κάθε ασθενή: Τάση (kV), 

ρεύμα (mA), χρόνο έκθεσης (ms), μέγεθος εστίας (focal spot), μέγεθος 
φίλτρου και 

 Μέγεθος φίλτρο χαλκού (Cu) 

Ισχύς ≥ 100 kW 

Εύρος, kV 50-120 

Μέγιστη τιμή, mA ≥ 1000 ακτινογραφία, 200mA παλμική ακτινοσκόπηση. Μεγαλύτερες 
τιμές θα αξιολογηθούν αναλόγως 
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Συχνότητα παλμικής ακτινοσκόπησης, pps έως τουλάχιστον 30 pps (να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι ενδιάμεσες 
συχνότητες).  Οι περισσότερες ενδιάμεσες επιλογές θα αξιολογηθούν με 

το μέγιστο. 

Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Έκθεσης (AEC) ΝΑΙ, 5 παραμέτρων, τάση (KV), ρεύμα (mA), χρόνο έκθεσης (ms), 

μέγεθος φίλτρου και μέγεθος εστίας. Μεγαλύτερος αριθμός παραμέτρων 
θα εκτιμηθεί θετικά. Να δοθούν στοιχεία και να κατατεθεί σχετική μελέτη. 

Ελάχιστος χρόνος έκθεσης, ms ≤ 2ms. Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος χρόνος έκθεσης. 

Αντοχή σε χρόνο λειτουργίας υπό συνεχή 
φόρτιση. 

ΝΑΙ, Υψηλή 

Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης της λυχνίας ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

Μέθοδος μέτρησης δόσης ακτινοβολίας ΝΑΙ, DAP 

Ψηφιακές ενδείξεις στοιχείων έκθεσης (kV, 
mA, msec, DAP) 

ΝΑΙ (να αναφερθούν αναλυτικά) 

2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 

Τύπος Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη, µε δύο (2)  τουλάχιστον εστίες. 
Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. Περισσότερες εστίες    θα 

εκτιμηθούν με το μέγιστο. 

Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU ≥ 3,0 MHU. Θα εκτιμηθεί η µεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα             

ανόδου. 

Ρυθμός θερµοαπαγωγής kHU/min ≥ 500 kHU/min. Θα εκτιμηθεί ο     μεγαλύτερος ρυθμός θερµοαπαγωγής 

Τεχνικές ελαχιστοποίησης της δόσης  
ακτινοβολίας 

Να διαθέτει όλες τις διαθέσιμες τεχνικές ελαχιστοποίησης της δόσης 
ακτινοβολίας (π.χ. τεχνική “grid ή αντίστοιχη”). Να αναφερθούν 

αναλυτικά. Να διαθέτει σύστημα υπολογισμού και απεικόνισης σε 

πραγματικό χρόνο της επιφανειακής δόσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
και η καταγραφή της στο DICOM. 

Φίλτρα χαλκού (Cu) ΝΑΙ, με αυτόματη τοποθέτηση υπολογίζοντας τον όγκο του ασθενή. Να 

αναφερθούν αναλυτικά. 

∆ιαφράγματα ΝΑΙ. Nα αναφερθούν αναλυτικά. 

3. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

Καρδιοαγγειογραφική ανάρτηση Τύπου C. Η καρδιοαγγειογραφική ανάρτηση να στηρίζεται στο  έδαφος. 
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Βάθος C-ARM Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. Το μεγαλύτερο θα αξιολογηθεί με την 
μέγιστη βαθμολογία. 

∆υνατότητα λήψεων από πολλαπλές γωνίες 

και κατευθύνσεις 

ΝΑΙ (Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση) 

Άνετη πρόσβαση στον ασθενή από όλες τις 
πλευρές 

ΝΑΙ τουλάχιστον ± 90° αλλά και ενδιάμεσες. (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Κίνηση του στατώ Ηλεκτροκίνητη (να αναφερθεί η επιμήκης και εγκάρσια κίνηση (να 

περιγραφεί η κίνηση του carm) .  

Θα   αξιολογηθούν οι μέγιστες κινήσεις. 

Κινήσεις του βραχίονα Ηλεκτροκίνητες, ελεγχόμενες από αποσπώμενο χειριστήριο 

Κινήσεις του 

βραχίονα 

LAO/RAO Να αναφερθούν οι γωνιώσεις (LAO/RAO, CRAN/CAU) και οι ταχύτητες. 

Θα αξιολογηθούν οι µέγιστες γωνιώσεις και οι μεγαλύτερες ταχύτητες 

κίνησης των βραχιόνων.  CRAN/CAU 

Εύρος SID Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. 

Ποδοδιακόπτης  Να διαθέτει ποδοδιακόπτη για την ενεργοποίηση της  ακτινοσκόπησης. 

Αποθήκευση/ανάκληση και εκτέλεση 
προεπιλεγμένων θέσεων 

ΝΑΙ (να αναφερθεί το πλήθος) 

Μηχανισμοί 

ασφαλείας 

 ΝΑΙ (να περιγραφούν αναλυτικά) 

 -Emergency switch ΝΑΙ 

-Προστασία από 
συγκρούσεις 

ΝΑΙ (να περιγραφεί ο μηχανισμός) 

-Ταχεία απομάκρυνση 

στατώ σε θέση parking(σε 
περίπτωση 

κινδύνου) 

ΝΑΙ (ηλεκτροκίνητη ή/και χειροκίνητη) 

Προβολέας οροφής Να συνοδεύεται από ισχυρό προβολέα οροφής ψυχρού φωτισμού 

(τουλάχιστον 50.000 lux), µε πολύσπαστο βραχίονα για την περιοχή των 

επεμβάσεων. 

Ψηφιακός 
Ανιχνευτής 

Τεχνολογία ανιχνευτή Στη βασική σύνθεση της προσφοράς να συμπεριληφθεί ψηφιακός 
ανιχνευτής. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία προς αξιολόγηση. 
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 - Μέγεθος ανιχνευτή ≤20 cm x 20 cm. Μικρότερο μέγεθος ανιχνευτή. Θα εκτιμηθεί θετικά. 

 - Μεγέθη (διαστάσεις) 

πεδίων (FOV) 

Να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον επιπλέον διαστάσεις πεδίων (FOV). Να 

αναφερθούν αναλυτικά. Θα εκτιμηθούν θετικά περισσότερες διαστάσεις. 

 - DQE (0) IEC62220 ≥ 70% Θα εκτιμηθεί η µεγαλύτερη DQE. 

 - Μήτρα και βάθος μήτρας 

ψηφιακής λήψης 

≥ 1024x1024 pixels / βάθος 14 bit. Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. 

 - Μέγεθος pixel ≤ 200 µm. Θα εκτιμηθεί το μικρότερο μέγεθος pixel 

 - ∆ιακριτική ικανότητα 
ψηλής αντίθεσης 

Να αναφερθεί προς αξιολόγηση σε lp/mm. Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη 
χωρική διακριτική ικανότητα. 

Πλέγμα Να διαθέτει αφαιρούμενο πλέγμα (grid) για την αποκοπή σκεδάζουσας 

ακτινοβολίας. 

4. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Υπολογιστικό σύστημα Υψηλών προδιαγραφών (να περιγραφεί αναλυτικά) 

Ταχύτητα λήψης εικόνων (μήτρας ≥ 

1024x1024) 

έως και 30 fps (να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι ενδιάμεσες 

ταχύτητες). Θα αξιολογηθούν μεγαλύτερες ταχύτητες. 

Σύστημα αυτόματης ρύθμισης δόσης κατά την  

ακτινοσκόπηση 

ΝΑΙ στην βασική σύνθεση όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες – πλατφόρμες  

και λογισμικά για την μείωση της δόσης. Μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης   
δόσης  θα λάβουν την μεγαλύτερη βαθμολογία. (να περιγραφεί) 

Σύστημα μείωσης της δόσης ακτινοβολίας και  

σκιαγραφικών 

ΝΑΙ στην βασική σύνθεση όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες - πλατφόρμες 

και λογισμικά για την μείωση της δόσης. Μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης 
δόσης θα λάβουν την μεγαλύτερη βαθμολογία. (να περιγραφεί) 

Monitor στην αίθουσα εξετάσεων Μια (1) επίπεδη οθόνη ≥ 55’’ υψηλής ευκρίνειας  και φωτεινότητας, 
flicker free, medical grade, σε βραχίονα οροφής µε δυνατότητα 

μετακίνησης στους τρεις άξονες, η οποία θα έχει τη δυνατότητα: 

α. live απεικόνισης 
β. Απεικόνισης εικόνας αναφοράς 

Το αγγειογραφικό απεικονιστικό σύστημα να διαθέτει θύρες σύνδεσης 
περιφερικών συστημάτων για απεικόνιση στην μεγάλη οθόνη.  Να 

αναφερθεί το πλήθος. Θα       αξιολογηθούν θετικά οι περισσότερες 
θύρες. 

Απεικόνιση - προβολών, SID, μεγέθους πεδίου, κλπ. 
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 - δόσεων ακτινοβολίας 

 -ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

 -παράλληλη θέαση και επεξεργασία αρχειοθετημένων εξετάσεων 

ταυτόχρονα µε την  πραγματοποίηση νέας εξέτασης. 

Ψηφιακό zoom (σε οποιαδήποτε περιοχή της  
εικόνας) 

ΝΑΙ. Να διαθέτει ψηφιακό zoom σε οποιαδήποτε περιοχή της εικόνας 

Monitors στο Control Room Δύο (2) οθόνες TFT ≥ 19’’ υψηλής ευκρίνειας, flicker free 

Απεικόνιση στοιχείων δόσης ακτινοβολίας Να διαθέτει απεικόνιση στοιχείων δόσης ακτινοβολίας  κατά την 
ακτινοσκόπηση. 

5. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

∆ιαστάσεις επιφάνειας ΝΑΙ ≥ 280 cm μήκος. Το μέγιστο μήκος θα  εκτιμηθεί θετικά. Nα 
αναφερθούν οι διαστάσεις (σε cm) 

Υλικό Να εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή ακτινοδιαπερατότητα  (εκπεφρασμένη 
σε mm Al) 

Στρώμα Να εξασφαλίζει άνετη και ξεκούραστη παραμονή του εξεταζόμενου 

Μέγιστο συνολικό επιτρεπόμενο βάρος της 
τράπεζας 

≥320 Μεγαλύτερο επιτρεπόμενο βάρος θα εκτιμηθεί θετικά. 

Πρόβλεψη για καρδιοπνευμονικές ανατάξεις 

(CPR) 

ΝΑΙ (να αναφερθεί αναλυτικά) 

Κινήσεις τράπεζας - ∆ιαµήκης διαδρομή ≥ 120 cm 

 -Εγκάρσια διαδρομή ≥ 15 cm 

 - Καθ’ ύψος διαδρομή 

(από το έδαφος) 

Από ≤ 80 cm έως ≥ 100 cm 

 - Περιστροφή περί το  
άκρο συγκράτησης 

ΝΑΙ . Να αναφερθεί η γωνία (ο) προς αξιολόγηση. Η μεγαλύτερη     γωνία 
θα λάβει την μέγιστη βαθμολογία. 

 - Panning ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Κλίση tilt ΝΑΙ +/- 10ο  τουλάχιστον 

 - Ηλεκτρομαγνητικά 
φρένα σε όλες τις  κινήσεις 

NAI 

Υποδοχείς για σύνδεση βοηθητικών 

εξαρτημάτων 

ΝΑΙ (να αναφερθούν) Συγκρατήρας χεριών, στήριξη 

κεφαλής, βοηθητική ράγα στήριξης 

εξαρτημάτων τόσο στη κορυφή όσο και στο πλάι της τράπεζας, 
οροστάτης, 

επιπλέον χειριστήριο ελέγχου της 
κίνησης τράπεζας, ιμάντες ακινητοποίησης ασθενούς. 

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Εξετάσεις -Ψηφιακή ακτινοσκόπηση   ΝΑΙ 
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 υψηλής διακριτικότητας 

-Ψηφιακή αφαιρετική 

αγγειογραφία (DSA) 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πρόγραμμα ανάδειξης 

stents (Απεικόνιση σε 
Monitor εντός της 

αίθουσας). Να επιτρέπει 
την θέαση και ανάδειξη 

stents σε στατική εικόνα 

και  σε πραγματικό χρόνο 
δίχως καθυστερήσεις με 

έλεγχο παράπλευρα της 
εξεταστικής τράπεζας. 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

Λογισμικό QCA 

(Quantitative Coronary 
Angiography) 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

Βάθος μήτρας ψηφιακής εικόνας (λήψη) 14 bit 

Βάθος μήτρας ψηφιακής εικόνας 
(επεξεργασία, θέαση) 

11 bit. Μεγαλύτερο θα εκτιμηθεί θετικά. 

Υπολογιστικό σύστημα Υψηλών προδιαγραφών, 

τελευταίας γενιάς.  
Να δοθούν µε λεπτομέρειες τα χαρακτηριστικά του Η/Υ για αξιολόγηση. 

 -αποθήκευση μεγάλου 
αριθμού ψηφιακών 

εικόνων 

ΝΑΙ (≥ 50.000 εικόνες 
μέγιστης ανάλυσης) 

 - μεταφοράς δεδομένων 
µέσω  USB stick και µέσω 

εξωτερικού σκληρού 
δίσκου. 

ΝΑΙ 

 -απεικόνιση cine loop ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 -απεικόνιση πολλών 
εικόνων προς επιλογή των 

εικόνων αναφοράς κατά 

την αγγειοπλαστική 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 -εφαρµογή φίλτρων 
(motion correction, κλπ) 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 -αποθήκευση και 

απεικόνιση ικανού αριθμού 
δυναμικών ακολουθιών 

ακτινοσκοπικών εικόνων 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 -τεχνικές µάσκας, 

αυτόµατη διόρθωση pixel 
shift) εικονοστοιχείων σε 

πραγµατικό χρόνο, 
επανεπιλογή µάσκας, κ.λπ. 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 
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Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

Λογισμικό μετρήσεων αγγειογραφικών 

εικόνων 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

Κονσόλα χειρισμού (control room) Να περιλαμβάνει : 
≥2 monitor ≥ 19’’ υψηλής ευκρίνειας 

πληκτρολόγιο για τον χειρισμό του συστήματος, την επεξεργασία & 
αρχειοθέτηση εικόνων 

σύστημα ενδοεπικοινωνίας     µε την αίθουσα εξετάσεων 

∆ιασυνδεσιµότητα Πλήρες DICOM 3.0 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  

 Καταγραφικό σύστημα 

αιμοδυναμικών 
παραμέτρων 

ενσωματωμένο στο 

σύστημα. 

ΝAI  

Με ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας, καταγραφής, εκτύπωσης και 
τουλάχιστον 2 μόνιτορ >19’’ για απεικόνιση στο χώρο ελέγχου (control) 

και απεικόνιση στην μεγάλη οθόνη εντός της αίθουσας εξέτασης. 

Απεικονιζόμενοι παράμετροι: αναίμακτη πίεση, αιματηρές, πιέσεις, 
οξυμετρία, καρδιακή παροχή, αναπνοή, FFR και FFR χωρίς την χρήση 

φαρμάκου. Να διαθέτει όλα τα παρελκόμενα για την μέτρηση των 
ζητούμενων παραμέτρων για ενηλίκους και παιδιά. 

8. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (βασική σύνθεση προσφοράς) 

Εξοπλισµός 
Ακτινοπροστασίας 

-Ποδιά 
ακτινοπροστασίας   

εξεταστικής τράπεζας 

ΝΑΙ (να αναφερθεί αναλυτικά) 

-Ακτινοπροστατευτική  

διάταξη οροφής 
αποτελούμενη από 

προστατευτικό μολυβδύαλο 

ΝΑΙ (να αναφερθεί αναλυτικά) 

Διασυνδεσιµότητα Πλήρες DICOM 3.0  
Να διαθέτει  ενσωματωμένο πρωτόκολλο FULL DICOM 3.0 για 

αποστολή, ανάκτηση και επεξεργασία εικόνων µέσω δικτύου στο 
σύστημα PACS. 

Να περιλαμβάνεται 
στην βασική λειτουργία 

σύστημα αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας 

1UPS για την υποστήριξη 
της πλήρους λειτουργίας του 

στεφανιογραφικού 
συστήματος για λειτουργία 

C-ARM, όλων των 

υπολογιστικών συστημάτων 
του συγκροτήματος, 

εξεταστικής τράπεζας και 
ακτινοσκόπησης (για 

τουλάχιστον 10 λεπτά) 

ΝΑΙ (να αναφερθεί αναλυτικά) 

Να περιλαμβάνεται στη 

βασική σύνθεση του 
συστήματος 

Εγχυτής μονού αυλού για 

την έγχυση σκιαγραφικού 
και ορού σε όλες τις 

διαγνωστικές και 

θεραπευτικές τεχνικές που 
διενεργούνται με το 

σύστημα του 
στεφανιογράφου 

ΝΑΙ (να αναφερθεί αναλυτικά) 
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Βοηθητικά εξαρτήματα ΝΑΙ 
Πλήρως ακτινοδιαπερατά 

Να προσφερθούν ιμάντες ακινητοποίησης (άνω και κάτω άκρων, 
σώματος, κεφαλής) μεγέθους XL. 

 
 

 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον και κατά την οποία να παρέχεται δωρεάν 

υποστήριξη βλαβών, προληπτικών ελέγχων και συντήρησης με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών 

(συμπεριλαμβανομένων ακτινολογικών λυχνιών και λοιπών υλικών) χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.  

2. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις για την πλήρη τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων και 

επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. Να κατατεθεί βεβαίωση  από τον Κατασκευαστικό 

Οίκο ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια (τουλάχιστον) σε περίπτωση 

που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που 

ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. Θα εκτιμηθεί μεγαλύτερη χρονική διάρκεια επάρκειας 

ανταλλακτικών. 

3. Ο προμηθευτής να διαθέτει πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, με κατάλληλα 

καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την 

επισκευή και συντήρηση του προσφερόμενου συγκροτήματος. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής 

υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση προσωπικού κλπ). Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης του προσωπικού από τον κατασκευαστικό οίκο. Θα εκτιμηθεί αν υπάρχει δυνατότητα εξ’ αποστάσεως 

τεχνικής υποστήριξης. 

4. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης να είναι εντός (60) εξήντα εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. 

5. Οποιαδήποτε επίσκεψη του προμηθευτή για οποιοδήποτε λόγο στο μηχάνημα και κατά την διάρκεια του χρόνου 

της εγγύησης θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από δελτίο τεχνικής υποστήριξης, στο οποίο θα περιγράφεται 

αναλυτικά ο λόγος της επίσκεψης. 

6. Να δοθεί πλήρης κατάλογος με τιμές των ανταλλακτικών και αναλωσίμων εάν απαιτούνται. Ο κατάλογος θα 

περιέχει την περιγραφή του είδους, τον κωδικό του  κατασκευαστή  και  την  τιμή.  Θα  αναφέρεται  υποχρεωτικά  

και  ο αναμενόμενος χρόνος ζωής τους (ανάλογα με το χρόνο χρήσης, τον αριθμό των πράξεων ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο αυτό μπορεί να προσδιοριστεί και το ορίζει ο κατασκευαστής). Επίσης θα αναφερθούν και οι 

εγγυήσεις που δίνονται για τα είδη αυτά. 

7. Επίσης να δοθεί πλήρης  κατάλογος  με  το  σύνολο  των  παρελκόμενων  τα οποία αποτελούν ή όχι μέρος της 

βασικής σύνθεσης του συστήματος και συνδέονται ή μπορούν να συνδεθούν σε αυτό οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Ο 

κατάλογος  θα  περιέχει  την  περιγραφή  του  είδους,  τον  κωδικό  του κατασκευαστή και την τιμή τους. 

8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το ζητούμενο εξοπλισμό, να 

εκπαιδεύσει χωρίς αμοιβή το προσωπικό στην σωστή χρήση για την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του 

μηχανήματος και το Τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου στην επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων, για 

τουλάχιστον το χρονικό διάστημα της εγγύησης. 

9. Με την παράδοση των μηχανημάτων να παραδοθεί μία πλήρης σειρά των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ (και σε 

ηλεκτρονική μορφή), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, όπως οδηγίες συντήρησης, ηλεκτρονικά ηλεκτρολογικά 
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και μηχανολογικά διαγράμματα, κατάλογοι ανταλλακτικών, κλπ καθώς και ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ του οίκου 

κατασκευής. 

10. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεώνεται –εφόσον του ανατεθεί– να 

αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή του μέχρι τη συμπλήρωση  δέκα (10) ετών από της παράδοσης των 

μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής την οποία θα έχει καθορίσει 

οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά, με βάση τα παρακάτω: 

- Ωριαία χρέωση μετά από κλήση του Νοσοκομείου για προληπτικό έλεγχο συντήρησης (service) και για 

επισκευή βλαβών με παροχή εργατικών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, εκτός των 

ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων. 

- Συντήρηση και επισκευή πλήρης, ποσοστιαία (%) επί της αξίας του προσφερόμενου μηχανήματος. Να 

διευκρινιστεί εάν η τιμή θα είναι αναπροσαρμοζόμενη κατ’ έτος σύμφωνα με τον τιμαριθμικό δείκτη 

της αγοράς, ή θα παραμείνει σταθερή για τα επόμενα έτη πέραν της λήξης εγγύησης. Η συντήρηση 

θα περιλαμβάνει την υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο - συντήρηση (service) και 

επισκευή βλαβών για όσες φορές χρειαστεί με παροχή εργατικών, ανταλλακτικών και λοιπών 

εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Να αναφερθούν αναλυτικά στην 

προσφορά η συχνότητα και οι εργασίες έλεγχων - συντηρήσεων καθώς και ανταλλακτικά που 

απαιτούνται. 

- Συντήρηση και επισκευή χωρίς ανταλλακτικά, που περιλαμβάνει την υποχρέωση του προμηθευτή για 

προληπτικό έλεγχο - συντήρηση (service) και επισκευή βλαβών για όσες φορές χρειαστεί με παροχή 

εργατικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, οι οποίες θα αναφερθούν αναλυτικά στην 

προσφορά (συχνότητα και εργασίες έλεγχων - συντηρήσεων) εκτός των ανταλλακτικών και λοιπών 

εξαρτημάτων. 

11. Σε κάθε περίπτωση η επέμβαση για την αποκατάσταση κάθε βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός 24ωρου. 

12. Τα μηχανήματα θα παραδοθούν με την εργοστασιακή τους συσκευασία, στους χώρους εγκατάστασης τους, και θα 

τεθούν σε λειτουργία από τον προμηθευτή με ευθύνη και έξοδά του, θα παραληφθούν δε μετά από 10ήμερη 

τουλάχιστον δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, στο τέλος της οποίας και εφ' όσον δεν 

υπάρχουν προβλήματα θα γίνεται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 

13. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συστήματος και να το παραδώσει σε 

πλήρη λειτουργία, με δικά του έξοδα, δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του 

ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες  της  τέχνης  και της  επιστήμης,  τους  κανονισμούς  του  

ελληνικού  κράτους,  με τις οδηγίες  και  τα  σχέδια  του  κατασκευαστικού  οίκου  και  τέλος  τις  οδηγίες  των  

αρμοδίων υπηρεσιών  του  φορέα,  στο  χώρο  που  διαθέτει.  Ο  προμηθευτής  υποχρεώνεται   να  δώσει 

οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών, οποτεδήποτε του ζητηθούν.  

14. 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. 

15. Για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού  να κατατεθούν  πιστοποιήσεις CE από κοινοποιημένο οργανισμό 

σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC και FDA. Να καλύπτει όλα τα προβλεπόμενα διεθνή και ευρωπαϊκά standards 

ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας που προβλέπονται για την κατηγορία του. 

16. Ο προμηθευτής να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO σειράς 9001, 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 
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ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/16-01-04). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

17. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 

12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

18. Το σύστημα να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι 

έτοιμο προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων. 

19. Η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος στο Νοσοκομείο να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του 

προμηθευτή. Εργασίες κατασκευής, υποδομής (ηλεκτρικό δίκτυο, σύνδεση PACS, internet κ.α), προμήθεια υλικών 

για την πλήρη εγκατάσταση του, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα 

του προμηθευτή και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. 

20. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στη προσφορά τους ότι θα εγκαταστήσουν τα προσφερόμενα 

μηχανήματα και θα τα παραδώσουν σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

21. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να έχουν λάβει με επιτόπια επίσκεψη γνώση των συνθηκών του 

χώρου εγκατάστασης και να έχουν βεβαιώσει τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες 

(εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ. από τις τεχνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου) και να συμπεριληφθεί 

στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.  

 

Οι παρακάτω ελάχιστες τεχνικές εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου να συμπεριλαμβάνονται στην 

προσφορά του προμηθευτή:  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 
Στην παρακάτω περιγραφή αναφέρονται οι εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του 

συγκροτήματος στεφανογραφίας και αφορούν το δωμάτιο εξέτασης, το χειριστήριο και το τεχνικό 

δωμάτιο:  
 

1. Αποξηλώσεις – καθαιρέσεις 
 πλαστικού δαπέδου, τμήματος τοιχοποιίας για ανοίγματα, απομάκρυνση μπαζών σε ειδικούς κάδους. 

   

2. Διαχωριστικό τεχνικού δωματίου 

 Για τον διαχωρισμό του δωματίου χειρισμού από τον χώρο εξετάσεων θα τοποθετηθεί τοίχος που θα 

επενδυθεί και στις δύο του πλευρές με διπλή γυψοσανίδα και ανάμεσα μόνωση πετροβάμβακα. 
 

3. Ακτινοπροστασία  
 Οι τοιχοποιίες στο δωμάτιο εξέτασης θα  επενδυθούν με φύλλα μολύβδου, πάχους 2 mm και σε  ύψος 

3,20m, σύμφωνα με την μελέτη ακτινοπροστασίας. Η στήριξη των φύλλων θα γίνει με βύσματα και βίδες. 

Μεταξύ των φύλλων θα υπάρχει επικάλυψη πλάτους 3cm και τα σημεία στήριξης των φύλλων (βύσματα) 
θα καλυφτούν επιπρόσθετα με μολύβι.  

 

4. Κουφώματα ακτινοπροστασίας  
 Μεταξύ του δωματίου εξέτασης και του δωματίου χειρισμού θα τοποθετηθεί σταθερό κούφωμα 

διαστάσεων 120 x 70cm. Το κούφωμα θα αποτελείται από μεταλλική κάσα με επένδυση μολύβδου, 

πάχους 2mm και από μολυβδύαλο (Pb glass) ισότιμης θωράκισης των  2mm μολύβδου.  
 

5. Πόρτες ακτινοπροστασίας 

 Μεταξύ του δωματίου εξετάσεων και του δωματίου χειρισμού θα τοποθετηθεί μια πόρτα διαστάσεων 70 x 

215 cm. Η κάσα της πόρτας θα είναι μεταλλική με επένδυση μολύβδου, πάχους 2mm. Το φύλλο της 
πόρτας θα είναι ξύλινο με εσωτερική επένδυση από φύλλο μολύβδου πάχους 2mm. Η πόρτα θα έχει 

τελική επιφάνεια από φορμάικα καθώς επίσης θα περιλαμβάνει κλειδαριά ακτινοπροστασίας και μεταλλικό 
πόμολο. 

 Για την είσοδο στον δωμάτιο εξετάσεων από τον κεντρικό διάδρομο θα τοποθετηθεί μια πόρτα 

διαστάσεων 120 x 215 cm . Η κάσα της πόρτας θα είναι μεταλλική με επένδυση μολύβδου, πάχους 2mm. 



11 

 

Το φύλλο της πόρτας θα είναι ξύλινο με εσωτερική επένδυση από φύλλο μολύβδου πάχους 2mm. Η 

πόρτα θα έχει τελική επιφάνεια από φορμάικα καθώς επίσης θα περιλαμβάνει κλειδαριά ακτινοπροστασίας 

και μεταλλικό πόμολο. 
 

6. Εσωτερικές επενδύσεις με γυψοσανίδα 
 Στον χώρο του δωματίου εξετάσεων θα γίνει επένδυση εσωτερικά των τοίχων με μονή γυψοσανίδα 

πάχους 12,5χιλ. Η γυψοσανίδα θα αναρτηθεί πάνω σε μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

πλάτους 50χιλ. Όλοι οι αρμοί των γυψοσανίδων θα καλυφθούν με ειδική ταινία και θα στοκαριστούν με 

ειδικό στόκο.  
 

7. Επιχρίσματα τοιχοποιίας 
 Μετά τις αποξηλώσεις θα αποκατασταθούν οι βλάβες στις τοιχοποιίες και στα επιχρίσματα αυτών. Οι 

επιδιορθώσεις θα γίνουν με ασβεστοκονίαμα και με έτοιμο επισκευαστικό σοβά σε δύο στρώσεις. 

 
8. Αντιστατικό δάπεδο 

 Στο δάπεδο του χώρου εξέτασης, στο τεχνικό δωμάτιο και στο χειριστήριο θα τοποθετηθεί αντιστατικός 

λινοτάπητας πάχους 2χιλ., σε μορφή ρολού, πλάτους 2μ. 

 Πριν την τοποθέτηση του λινοτάπητα θα επιστρωθεί αυτοεπιπεδούμενο υλικό για την εξομάλυνση του 

δαπέδου. Η τοποθέτηση του λινοτάπητα θα γίνει με ειδική αντιστατική κόλλα και η αρμολόγηση θα γίνει 
με θερμοκόλληση.  

 
9. Βαφές 

 Όλες οι  τοιχοποιίες θα βαφτούν με αντιμικροβιακή βαφή. Προηγουμένως θα γίνει στοκάρισμα των αρμών 

καθώς και όλων μερεμετιών, θα στρωθεί ένα χέρι αστάρι και δύο χέρια πλαστικό χρώμα. 

 Οι μεταλλικές κάσες θα βαφούν με ένα χέρι αστάρι μετάλλων και δύο χέρια ριπολίνη νερού. 

 
10. Ανάρτηση οροφής 

 Στην οροφή του δωματίου εξέτασης και σύμφωνα με το σχέδιο του κατασκευαστή θα αναρτηθεί 

μεταλλικό σκελετός από σωλήνα μορφής 50x50x3mm πάνω στην οποία θα στηριχθούν ράγες (unistruts) 
της HILTI (MQ 41) όπου θα τοποθετηθούν τα αναρτούμενα στοιχεία του συγκροτήματος. 

 
11. Ενδοδαπέδιο κανάλι 

 Για την διέλευση των καλωδιώσεων τροφοδοσίας του στεφανιογράφου θα κατασκευαστεί ενδοδαπέδιο 

κανάλι από το μηχάνημα έως το σημείο της κονσόλας του χειριστή. Το κανάλι θα έχει ύψος 7cm και 

πλάτος 10 cm, θα είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα, πάχους 3χιλ. και αφαιρούμενο καπάκι από λαμαρίνα 
5χιλ., το οποίο θα βιδωθεί με φρεζάτες βίδες. Στο καπάκι θα μπορεί να επικολληθεί το τελικό δάπεδο του 

δωματίου. Για την τοποθέτηση του καναλιού θα κοπεί και θα αποξηλωθεί με προσοχή το υφιστάμενο 
δάπεδο σε όλο το μήκος. Η στήριξη του θα γίνει με  μεταλλικά βύσματα πάνω στην πλάκα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Στην συνέχεια θα συμπληρωθεί το δάπεδο με τσιμεντοκονία ώστε να καλυφθούν όλα τα 

μερεμέτια. 
 

12. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
 Θα κατασκευαστεί νέος τριφασικός Η/Π σύμφωνα με τα σχέδια του κατασκευαστή και θα τοποθετηθεί 

εντός του δωματίου εξετάσεων. Επίσης θα τοποθετηθεί  καλώδιο 5x50 από τον πίνακα προς το μηχάνημα 

σύμφωνα με τα σχέδια εγκατάστασης.  
 Για την διέλευση των καλωδιώσεων από τον Η/Π προς το χειριστήριο καθώς και προς την αίθουσα 

εξετάσεων θα τοποθετηθεί επίτοιχο πλαστικό κανάλι (LEGRAND) διαστάσεων 105x50 mm 

 Στο χειριστήριο θα τοποθετηθεί μια μπουτονιέρα (start – stop) για τον χειρισμό του μηχανήματος καθώς 

και μια πρίζα. Στο δωμάτιο εξετάσεων θα τοποθετηθούν 2 μπουτόν κινδύνου στον τοίχο καθώς και μία 

ενδεικτική λυχνία σε κάθε πόρτα ακτινοπροστασίας.  
 Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της προμήθειας και εγκατάστασης παροχικού καλωδίου μήκους περίπου 

220m (συμπεριλαμβανομένου διακόπτη πίνακα, σχαρών όδευσης κλπ.), σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις 

και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του ψηφιακού στεφανιογράφου, από το γενικό πεδίο 
χαμηλής τάσης του επιπέδου (-2) του Νοσοκομείου έως τον τριφασικό ηλεκτρολογικό πίνακα που θα 

κατασκευαστεί και θα τοποθετήσει εντός του δωματίου εξετάσεων.   

 
13. Φωτιστικά - πρίζες – μπουτόν  

 Στο χώρο εξέτασης θα τοποθετηθούν 6 φωτιστικά εντός της ψευδοροφής διαστάσεων 60x 60 εκ (4x18W)  

και με τζάμι αμμοβολισμένο ( τύπου χειρουργείου). 
  Στο δωμάτιο χειρισμού και στο τεχνικό δωμάτιο θα τοποθετηθούν από 2 φωτιστικά εντός της 

ψευδοροφής διαστάσεων 60x 60 εκ (4x18W) τύπου καθρέπτη. 
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 Σε κάθε χώρο θα τοποθετηθούν πρίζες και διακόπτες σύμφωνα με το σχέδιο του κατασκευαστή. Επίσης 

στο δωμάτιο εξετάσεων θα τοποθετηθούν 2 μπουτόν κινδύνου στον τοίχο καθώς και μία ενδεικτική 

λυχνία σε κάθε πόρτα ακτινοπροστασίας.  

 
14. Πόρτες ξύλινες 

 Να συμπεριληφθούν όλες οι πόρτες που θα χρειαστούν για την είσοδο και έξοδο του δωματίου εξέτασης, 

του χειριστηρίου και του τεχνικού δωματίου. 
 

15.  Ψευδοροφές 

 Και στους τρεις χώρους θα τοποθετηθεί ψευδοροφή από ορυκτές ίνες και σκελετό αλουμινίου διαστάσεων 
60x60 εκ. λευκού χρώματος. Η ψευδοροφή θα στηριχθεί με βύσματα και μεταλλικές ντίζες. Στο χώρο 

εξέτασης οι πλάκες θα είναι από γυψοσανίδα (KNAUF tiles). 

 
16. Κλιματισμός (split) 

 Στον χώρο του δωματίου εξέτασης θα τοποθετηθεί μια επίτοιχη κλιματιστική μονάδα (split), με 

δυνατότητα ψύξης, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του συστήματος του αναδόχου. 
 Στον χώρο του τεχνικού δωματίου θα τοποθετηθεί μια επίτοιχη κλιματιστική μονάδα (split), με 

δυνατότητα ψύξης, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του συστήματος του αναδόχου. 

 

17. Ιατρικά αέρια 
 Στον χώρο του δωματίου εξέτασης θα μεταφερθούν οι υφιστάμενες λήψεις ιατρικών αερίων στην 

προβλεπόμενη θέση. Η μεταφορά τους θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις 

των ιατρικών αερίων. 
 

18. Scrub 

 Στον χώρο πίσω από το χειριστήριο θα τοποθετηθεί νιπτήρας scrub. 

 

19. Σύνδεση UPS 
 To UPS ονομαστικής ισχύος 40kVA θα συνδεθεί με τον ηλεκτρολογικό πίνακα του συγκροτήματος 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

 
Σημειώσεις: 

 

1.Αν προκύψει ζήτημα παρέμβασης στα δομικά στοιχεία του κτιρίου κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, είναι στις υποχρεώσεις του προμηθευτή η εξασφάλισης της στατικότητας με δικά του 

έξοδα. 
 

2.Η έκθεση θωρακίσεων και μελέτη ακτινοπροστασίας του υπό διαμόρφωση θαλάμου ψηφιακού 

στεφανιογράφου έχει ήδη κατατεθεί από τον συμβασιούχο ακτινοφυσικό της Νοσηλευτικής Μονάδας 
Αγρινίου. 

 

 

 


