
 
 
 
 
 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

Υπ’ αριθμ. 01/19 Πρόσκληση για την Υποβολή Ενσφράγιστων Έγγραφων 
προσφορών προς Σύναψη Σύμβασης, με αντικείμενο την Προμήθεια και Συντήρηση 
Ενός (1) Πλήρους Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συστήματος Δύο (2) Επιπέδων 
(Biplane), στο Πλαίσιο της Δωρεάς του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την 
Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΔΩΡΗΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ) 

ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση 
ενός (1) πλήρους Ψηφιακού Αγγειογραφικού 
Σύστηματος δύο (2) επιπέδων (Biplane) {Προμήθεια – 
Διαμόρφωση Χώρου Τοποθέτησης – Εγκατάσταση σε 
Πλήρη Λειτουργία – Εκπαίδευση - Εγγύηση Καλής 
Λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) μήνες}. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Λήψη ενσφράγιστων έγγραφων προσφορών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Με τον μειοδότη θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση για 
την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος της 
εγγύησης καλής λειτουργίας, έναντι αμοιβής. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» της παρούσας.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Η τιμή δίδεται χωρίς ΦΠΑ {για την Προμήθεια – 
Διαμόρφωση Χώρου Τοποθέτησης – Εγκατάσταση σε 
Πλήρη Λειτουργία – Εκπαίδευση - Εγγύηση Καλής 
Λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) μήνες}. Σημειώνεται 
ότι η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, καθώς επίσης απαλλάσσεται από τέλη 
χαρτοσήμου και φόρο δωρεών. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Η τελική συμβατική τιμή θα συμπεριλαμβάνει πέραν 
της προσφερόμενης τιμής (του μειοδότη) και την αξία 
εγγύησης για το χρονικό διάστημα που τυχόν προκύψει 
από τη διαπραγμάτευση. 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

02 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

03 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 π.μ 
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ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας 
(ΥΠ/ΠΑ), διεύθυνση: Δημητρίου Σούτσου 40, ΤΚ 
11521, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος, τηλ. 210-8705004). 

 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από 
την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της 
σύμβασης. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα εξοφληθεί από το ΙΣΝ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(www.haf.gr)  

05 Ιουνίου 2019. 

 

1. Έχοντας υπόψη: 

   α. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 β. Τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Ρύθμιση 
θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 
55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

   γ. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών». 
 
 δ. Το από 12 Ιανουαρίου 2018 αίτημα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του 
ΓΕΑ (ΓΕΑ/ΔΥΓ) προς το ΙΣΝ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΣΝ, με το 
οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τη δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο 251 ΓΝΑ. 

 ε. Την από 21 Αυγούστου 2018 επιστολή του Διευθυντή του ΓΕΑ/ΔΥΓ 
προς το ΙΣΝ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προαναφερόμενου 
ηλεκτρονικού αιτήματος, με την οποία ζητήθηκε η παροχή δωρεάς, μεταξύ άλλων, για 
την προμήθεια και συντήρηση του εν λόγω μηχανήματος. 

 στ. Την υπ’ αριθμ. ΑΔ.Φ.890/10650/Σ.2128/13 Σεπ 18/ΓΕΑ/Δ6/4α απόφαση 
του κ. Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (κ. Α/ΓΕΑ), με την οποία 
συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή για τη διεκπεραίωση του έργου που ορίζεται στις 
διατάξεις της παρ. 1γ) αα) έως 1γ) ηη) του άρθρου 3Α του Ν. 4182/13, όπως αυτό 
προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18. 

http://www.haf.gr/
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 ζ. Την από 27 Νοεμβρίου 2018 επιστολή του ΙΣΝ, με την οποία αφενός 
γνωστοποιήθηκε ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα της ΠΑ και εγκρίθηκε η 
προαναφερόμενη δωρεά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το 
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139) και αφετέρου 
ζητήθηκε η αποδοχή εκ μέρους του 251 ΓΝΑ των (προτεινόμενων) όρων του 
Ιδρύματος για την αποδοχή της δωρεάς. 

  η. Την υπ’ αριθμ. ΑΔ.Φ.954.1/14897/Σ.2996/24 Δεκ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Δ6/1γ 
απόφαση της κας Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (κα. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά), με 
την οποία: 

   (1) Εγκρίθηκε η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου 
Αεροπορικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΑΑ) στην υπ’ αριθμ. 632/12 Δεκ 18 συνεδρίασή της, 
αναφορικά με την αποδοχή της δωρεάς. 

   (2) Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον Διοικητή του 251 ΓΝΑ, όπως 
υπογράψει για λογαριασμό του Δωρεοδόχου, το από 27 Νοεμβρίου 2018 έγγραφο 
συμφωνίας δωρεάς (grant letter agreement) του ΙΣΝ. 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 2. Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την κατάθεση ενσφράγιστης 
έγγραφης προσφοράς σε ευρώ (€), με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια και συντήρηση ενός (1) πλήρους Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συστήματος 
δύο (2) επιπέδων (Biplane) {Προμήθεια – Διαμόρφωση Χώρου Τοποθέτησης – 
Εγκατάσταση σε Πλήρη Λειτουργία – Εκπαίδευση - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για 
σαράντα οκτώ (48) μήνες} (εφεξής «η προμήθεια»). 

 3. Με τον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (σύμφωνα 
με την τεχνική προδιαγραφή και τους όρους της παρούσας) ο δωρεοδόχος διατηρεί το 
δικαίωμα να ακολουθήσει διαπραγμάτευση της τιμής, με σκοπό την επιμήκυνση του 
χρονικού διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας, έναντι (πρόσθετης) αμοιβής. 

 4. Η περαίωση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης προσφορών, 
καθώς επίσης η υλοποίηση της σύμβασης, θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην παρούσα πρόκληση. 

 5. Το σώμα της παρούσας θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην 
ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) (www.haf.gr) προς ενημέρωση κάθε 
ενδιαφερόμενου. Ταυτόχρονα (την ίδια ημέρα). θα αποσταλεί και πρόσκληση 
συμμετοχής σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (με κάθε πρόσφορο μέσο), βάσει 
των διαθεσίμων στοιχείων από το αρχείο του 251 ΓΝΑ, όπως αναφέρονται στο υπ’ 
αριθμ. ΑΔ.Φ.800/317/3662/Σ.1145/22 Μαρ 19/251 ΓΝΑ έγγραφο. 

 6. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν 
επί αποδείξει, προσφορά κατά το διάστημα από 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, έως 
02 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής των προσφορών) στην Γραμματεία της Υπηρεσίας Προμηθειών της 

http://www.haf.gr/
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Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), διεύθυνση: Δημητρίου Σούτσου 40, ΤΚ 11521, 
Αμπελόκηποι, 4ος όροφος, τηλ. 210-8705004). 

 7. Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται και ταχυδρομικά (στην 
προαναφερόμενη διεύθυνση). 

 8. Οι προσφορές που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας της ΥΠ/ΠΑ στον Πρόεδρο 
της αρμόδιας επιτροπής, εξήντα (60) λεπτά πριν από την καθοριζόμενη ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών.  

9. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν/αξιολογηθούν. 

10. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών. 

11. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε 
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένου.  

12. Επίσης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν, εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΠΑ να 
προσκομίσουν σχέδιο-κάτοψη και τομή με την ακριβή θέση του μηχανήματος στον 
χώρο εγκατάστασης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας (απόστασης εστίας 
δέρματος, παράμετροι λυχνίας κ.λ.π.) ώστε να εκπονηθεί η μελέτη από τον 
Ακτινοφυσικό του Νοσοκομείου. Η κατάθεση του σχεδίου γίνεται επί αποδείξει στην 
επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, κατόπιν επικοινωνίας με τον Ασμχο 
(Ο) Κυριάκο Μπεχράκη και τον Επγό (Ο) Ευστάθιο Ντίνο (τηλ.: 210-
6594609/4641/4642/4647) και εν συνεχεία αποστέλλεται (από την επιτροπή) στο 
251 ΓΝΑ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 14.12.3 της τεχνικής 
προδιαγραφής του Παραρτήματος «Β» της παρούσας.  

. 13. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την 03 
Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών) στην Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), 
διεύθυνση: Δημητρίου Σούτσου 40, ΤΚ 11521, Αμπελόκηποι. 

14. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από την αρμόδια 
επιτροπή. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δύναται να 
παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον προσκομισθεί σχετικό 
παραστατικό εκπροσώπησης.  

15. Δύναται η χορήγηση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τους όρους της 
πρόσκλησης και την τεχνική προδιαγραφή του είδους, κατόπιν εγγράφου αιτήματος 
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων προς την αρμόδια επιτροπή, το αργότερο 



5 
 

έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
(τηλ. 210-6594641-47, fax: 210-6546900). 

16. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία υποβολής των προσφορών και η αξιολόγηση 
αυτών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και την τεχνική προδιαγραφή που 
αναπτύσσονται στα Παραρτήματα της παρούσας, ως εξής: 

1. ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

17. Αποσαφηνίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς δεν δύναται να επικαλεστούν 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους των υπηρεσιακών Οργάνων, σχετικά με τους 
όρους της πρόσκλησης. 

 
         Αθήνα, 05 Ιουνίου 2019  
 
                       Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο       Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
«Α» Όροι 
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή 
«Γ» Σχέδιο Σύμβασης 
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         ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
         05 Ιουν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΌΡΟΙ 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο Προμήθειας – Διαδικασία Επιλογής 

 1. Η παρούσα πρόκληση αφορά στην προμήθεια ενός (1) Πλήρους Ψηφιακού 
Αγγειογραφικού Συστήματος Δύο (2) Επιπέδων (Biplane), στο πλαίσιο της 
εγκεκριμένης δωρεάς του ΙΣΝ προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ, υπό τις διατάξεις 
του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 
του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

 2. Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνονται και το κόστος 
διαμόρφωσης του χώρου και υποδομών τοποθέτησης του είδους, η εγκατάσταση 
αυτού σε πλήρη λειτουργία, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του 251 ΓΝΑ, 
καθώς επίσης η εγγύηση καλής λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) μήνες από την 
ημερομηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του είδους. 

 3. Η συντήρηση που θα εκτελείται κατά τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας 
να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα λειτουργίας και ελέγχου του κατασκευαστή. 

 4. Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
καθώς επίσης απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεών. 

 5. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας που υπέβαλε τη συνολικά 
χαμηλότερη τιμή, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι επιμέρους 
όροι της παρούσας πρόσκλησης. 

 6. Με τον επιλεγόμενο οικονομικό φορέα (βάσει του ως άνω κριτηρίου), ο 
δωρεοδόχος διατηρεί το δικαίωμα να ακολουθήσει περαιτέρω διαπραγμάτευση, όσον 
αφορά στην επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
έναντι (πρόσθετης) αμοιβής.  

 7. Το προσφερόμενο είδος, πρέπει να καλύπτει την τεχνική προδιαγραφή, ως 
αναλύεται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας. 

Άρθρο 2ο  

Υποχρεωτικοί Όροι 
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 Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για τους 
προσφέροντες. Η μη τήρησή τους επιφέρει την μη αποδοχή της προσφοράς τους. 

Άρθρο 3ο  

Δικαιούμενοι Υποβολής Προσφοράς  

1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι οικονομικοί φορείς που ασκούν 
νομίμως δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτού και ειδικότερα: 

 α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

 β. Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 γ. Συνεταιρισμοί. 

 δ. Κοινοπραξίες. 

 2. Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

Άρθρο 4ο 

Περιεχόμενο Προσφορών 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο υπόχρεος φορέας για τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας, ήτοι: «ΓΕΑ», το αντικείμενο της σύμβασης ήτοι: «Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΕΔΩΝ (BIPLANE)», η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, ήτοι: «03 Ιουλίου 2019» και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 2. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά τους, 
τα ακόλουθα: 

  α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο περιέχονται: 

   (1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86, στην οποία 
αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας 
πρόκλησης (να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της πρόσκλησης). 

   (2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του 
υποψήφιου νομικού προσώπου. 
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   (Σημείωση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση). 

 β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιέχονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 5. 

 γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιέχονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 6. 

3. Επιπρόσθετα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα σε ότι αφορά το σύνολο των 
απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων: 

 α. Αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 

 β. Αναφορικά με τα ΦΕΚ που αφορούν τη σύσταση, το καταστατικό, τις 
μεταβολές, τις τροποποιήσεις, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης 
κλπ των οικονομικών φορέων, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 του 
Ν.4250/2014. 

 γ. Αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και το χρόνο υποβολής και 
θεώρησής των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014.  

4. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα ή 
παραποιημένα στοιχεία επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, κάθε 
ενέργεια/πράξη θεωρείται άκυρη και η προσφοράδεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

5. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά ή σε απαιτούμενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, η δε 
αρμόδια επιτροπή, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη.  

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές 
ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτή. 

7. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές. Επίσης, δεν επιτρέπεται η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. Σε περίπτωση που υποβληθούν εναλλακτικές 
προσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

Άρθρο 5ο 

Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς 
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1. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς περιέχονται τα ακόλουθα: 

 α. Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, σύμφωνα με την τεχνική 
προδιαγραφή ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.  

 β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, με ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην 
οποία: 

  (1) Να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή λοιπές διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

  (2) Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος καλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 

  (3) Να δηλώνεται η χώρα καταγωγής – προέλευσης του είδους, το 
εργοστάσιο και η χρονολογία κατασκευής του. 

  (4) Να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα παραχθεί το 
προϊόν, καθώς επίσης και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει 
αποδεχθεί έναντι του συμμετέχοντα την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας 
(εφόσον του ανατεθεί η συγκεκριμένη προμήθεια). 

  (5) Να δηλώνεται ότι το είδος θα εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία 
εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας 
υπογραφής σύμβασης. 

  (6) Να δηλώνεται το χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας του 
είδους [με ελάχιστη απαίτηση τους σαράντα οκτώ (48) μήνες από την επομένη της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του] για το οποίο δεσμεύεται ο 
οικονομικός φορέας. 

  (7) Να δηλώνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο ο οικονομικός 
φορέας δεσμεύεται για παροχή ανταλλακτικών, αναλωσίμων και τεχνικής 
υποστήριξης {με ελάχιστη απαίτηση τα δέκα (10) έτη [οριζόμενη ως Περίοδος 
Τεχνικής Εξυπηρέτησης (SERVICE)] από την παράδοση του εξοπλισμού}, 
συνοδευόμενη από αντίστοιχη (ως προς τη διάρκεια) βεβαίωση του κατασκευαστή ή 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), όπως 
αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC (εφόσον ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ε.Ε), 
προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό 
δωρεά είδους, σύμφωνα με την παρ. 14.1 της τεχνικής προδιαγραφής του 
Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 
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  (8) Να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για παροχή 
εκπαίδευσης και διάθεση του προσωπικού του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις 
παρ. 14.5, 17, 18, 19, 20 & 21 της τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήματος «Β» 
της παρούσας.  

  (9) Να δηλώνεται ότι δεσμεύεται για την προσκόμιση της 
προβλεπόμενης βιβλιογραφίας, εγχειριδίων [χρήσης, λειτουργίας του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, 
συντήρησης, επισκευής, καταλόγων, σχεδίων, κλπ] κατά την παράδοση του υπό 
δωρεά είδους, ως αυτά καθορίζονται στην παρ. 14. 3 της τεχνικής προδιαγραφής του 
Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 

  (10) Να δηλώνεται ότι ο εκπρόσωπος του προσφέροντα έχει ήδη 
επισκεφτεί το χώρο τοποθέτησης του είδους στο 251 ΓΝΑ και ελήφθησαν υπόψη οι 
απαραίτητες παράμετροι για την υποβολή προσφοράς. 

  (11) Να δηλώνεται ότι προσκομίστηκε στην επιτροπή αξιολόγησης των 
προσφορών το σχέδιο-κάτοψη και τομή με την ακριβή θέση του μηχανήματος στον 
χώρο εγκατάστασης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας (απόστασης εστίας 
δέρματος, παράμετροι λυχνίας κ.λ.π.) για την εκπόνηση της μελέτης από τον 
Ακτινοφυσικό του 251 ΓΝΑ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 14.12.3 της 
τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 

  (12) Να δηλώνεται ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο 
προσωπικό, με σκοπό την παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης 
του είδους (ανταλλακτικά, συντήρηση, επισκευή, κλπ). 

γ. Δήλωση με την αναλυτική διαδικασία του τρόπου ανταπόκρισης και της 
μεθοδολογίας υποστήριξης/τεχνικής κάλυψης σε περίπτωση βλαβών. 

δ. Εν ισχύ πιστοποιητικό με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιητικό για την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή αντίστοιχα ισοδύναμα ισχύοντα διεθνή ή/και 
ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά 
βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει τη 
σχετική αλληλογραφία που θα αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 

 ε. Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να 
ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (Οδηγία 
93/42/EEC). Για τα εν λόγω πιστοποιητικά ισχύουν κατά περίπτωση και τα 
διαλαμβανόμενα σε υποπαράγραφο 2.δ. ανωτέρω.   

 στ. Κατάλογος εργαλείων και παρελκόμενων που είναι ουσιώδη και 
απαραίτητα για την καλή λειτουργία, τη χρήση και τη συντήρησή του υπό δωρεά 
είδους και επομένως συμπεριλαμβάνονται στην τιμή που θα προσφέρει ο οικονομικός 
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φορέας, σύμφωνα με την παράγραφο 13.4 της τεχνικής προδιαγραφής του 
Παραρτήματος «Β» της παρούσας . 

 ζ. Κατάλογος τυχόν πρόσθετων παρελκόμενων 
εξαρτημάτων/μηχανημάτων, τα οποία είναι συμβατά με το υπό δωρεά είδος. 
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πρόσθετα εξαρτήματα/μηχανήματα δεν αποτελούν 
αντικείμενο της παρούσας πρόκλησης. Ειδικότερα: 

  (1) Απαιτείται ο προσδιορισμός των εργασιών/υπηρεσιών που 
εκτελούν. 

  (2) Απαιτείται να βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα 
συνυποβαλλόμενα PROSPECTUS. 

  (3) Θεωρούνται ενημερωτικά για την Υπηρεσία (ήτοι δύναται να τα 
χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προμήθειες). 

  (4) Στον εν λόγω κατάλογο δεν θα περιλαμβάνονται τιμές. Οι τιμές 
θα δοθούν με την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο άρθρο. 

 η. Κατάλογος ανταλλακτικών & αναλωσίμων υλικών, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην παράγραφο 14.8 της τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήματος 
«Β» της παρούσας. Στον εν λόγω κατάλογο δεν θα περιλαμβάνονται τιμές. Οι 
τιμές θα δοθούν με την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο άρθρο. 

 θ. Προσχέδιο του προγράμματος τεχνικής εξυπηρέτησης μετά τη λήξη του 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας: 

  (1) Το εν λόγω προσχέδιο προγράμματος θα καλύπτει και θα 
περιλαμβάνει όρους που αφορούν προληπτικές συντηρήσεις, τεχνική βοήθεια, 
προμήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιμακίων και βιβλιογραφίας, απαιτήσεις 
εκπαιδεύσεως και εκτέλεση επισκευών κλπ, τόσο στην έδρα του αγοραστή, όσο και 
στην έδρα του προμηθευτή, εφόσον απαιτείται. 

  (2) Θεωρείται ενημερωτικό για την Υπηρεσία (ήτοι δύναται να το 
χρησιμοποιήσει μελλοντικά). 

  (3) Στο εν λόγω προσχέδιο δεν θα περιλαμβάνονται τιμές. Οι τιμές 
θα δοθούν με την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο άρθρο. 

 ι. Ξεχωριστό έντυπο με το αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης – 
τεκμηρίωσης (προδιαγραφή – απάντηση – παραπομπή) με τους όρους των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, υπό 
τις ακόλουθες προβλέψεις: 
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  (1) Το φύλλο συμμόρφωσης απαιτείται να περιλαμβάνει με πληρότητα 
και αναλυτικά τις απαντήσεις σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής προδιαγραφής 
(μία προς μία). 

  (2) Φέρει την ίδια ακριβώς σειρά και αρίθμηση παραγράφων – 
υποπαραγράφων με την τεχνική προδιαγραφή και η συμπλήρωση απαιτείται να 
πραγματοποιηθεί με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα φυλλάδια (prospectus) 
ή τα επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος. 

  (3) Αν το είδος εκτρέπεται τότε πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά η 
εκτροπή ή ασυμφωνία, για να σχηματίζεται με σαφήνεια η γνώμη αναφορικά με τη 
συμμόρφωση της προσφοράς. 

  (4) Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική προδιαγραφή ή στο φύλλο 
συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης κλπ, είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν 
πληρούν τεκμηριωμένα όλες τις προϋποθέσεις, θα θεωρούνται ως έχουσες 
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και θα αποκλείονται της περαιτέρω 
διαδικασίας αξιολόγησης. 

  (5) Οι απαντήσεις απαιτείται να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα 
και να περιλαμβάνουν, με λεπτομέρειες όλες τις υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις 
των προσφερόμενων συσκευών σε σχέση με τις απαιτήσεις της τεχνικής 
προδιαγραφής και των λοιπών όρων της πρόκλησης. Επιπρόσθετα στις απαντήσεις 
απαιτείται να γίνεται παραπομπή στο αντίστοιχο πιστοποιητικό που ενδεχομένως 
απαιτείται από την τεχνική προδιαγραφή προς τεκμηρίωση. 

 ια. Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς. 

2. Αν ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς υποχρεούται: 

 α. Να δηλώσει τους προτεινόμενους συνεργαζόμενους υπεργολάβους και 
το ποσοστό υπεργολαβίας. 

 β. Να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα: 

Περιγραφή τμήματος 
σύμβασης που 

προτίθεται ο 
οικονομικός φορέας να 

αναθέσει σε 
υπεργολάβο 

Ποσοστό 
Υπεργολαβίας 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
δήλωσης 

συνεργασίας 

    

    

 3. Η αρμόδια επιτροπή, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
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παρούσας πρόκλησης και όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ορθή διεξαγωγή της, 
δύναται να ζητά - κατά την κρίση της - την προσκόμιση δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόμενους υπεργολάβους. 

 4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά 
στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 5. ‘Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαιτείται όπως είναι υπογεγραμμένα 
από το νόμιμο εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα 
(βάσει του καταστατικού κλπ). 

 6. Στο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία/δεδομένα/τιμές. 

Άρθρο 6ο 

Περιεχόμενο Οικονομικής Προσφοράς 

1. Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική 
προσφορά του συμμετέχοντος, ήτοι τα απαιτούμενα από την πρόκληση oικovoμικά 
στοιχεία και θα πρέπει να έχει συνταχθεί με σαφήνεια, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προβλέψεις: 

 α. Η τιμή πρέπει να δίδεται σε ευρώ (€) (χωρίς ΦΠΑ) και αφορά στην αξία 
του υπό προμήθεια είδους {περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμόρφωσης του χώρου 
τοποθέτησης, η εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, η εκπαίδευση και η εγγύηση 
καλής λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) μήνες} από την ημερομηνία της οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του είδους). 

 β. Η αναγραφή των τιμών θα γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

 γ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 2. Πέραν της προσφερόμενης τιμής του είδους, απαιτείται να προσκομιστούν 
τα ακόλουθα: 

  α. Ξεχωριστό έγγραφο [ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός του 
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς], με τον κατάλογο τυχόν πρόσθετων 
παρελκόμενων των μηχανημάτων, που έχει ήδη υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, 
συμπληρωμένο με αντίστοιχες τιμές, ως παράγραφος 1.ζ. του άρθρου 5 ανωτέρω. 

  β. Ξεχωριστό έγγραφο [ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός του 
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς], με τον κατάλογο ανταλλακτικών & 
αναλωσίμων υλικών, που έχει ήδη υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, 
συμπληρωμένο με αντίστοιχες τιμές, ως παράγραφο 1.η. του άρθρου 5 ανωτέρω . 
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  γ. Ξεχωριστό έγγραφο [ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός του 
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς], με το προσχέδιο του προγράμματος της 
τεχνικής εξυπηρέτησης μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, που 
έχει ήδη υποβληθεί με την τεχνική προσφορά (ως παράγραφος 1.θ. του άρθρου 5 
ανωτέρω), συμπληρωμένο με αντίστοιχες τιμές, όπου θα καθορίζονται αναφορικά με 
την προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του υπό δωρεά είδους και των επί 
μέρους συστημάτων του για το δηλωθέν (εκ μέρους του οικονομικού φορέα) 
προσφερόμενο χρονικό διάστημα υποστήριξης: 

   (1) Ετήσιο κόστος SERVICE χωρίς ανταλλακτικά. 

   (2) Ετήσιο κόστος SERVICE με ανταλλακτικά σε βάρος του αναδόχου. 

   (3) Προτεινόμενος τύπος ετήσιας αναπροσαρμογής των ανωτέρω τιμών 
(εργασιών και ανταλλακτικών). 

  δ. Ξεχωριστό έγγραφο [ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός του 
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς], με το οποίο να αναφέρεται το κόστος της 
ακτινολογικής λυχνίας και των ψηφιακών ανιχνευτών του μηχανήματος, καθώς και ο 
προσφερόμενος χρόνος εγγύησης σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής, σύμφωνα με 
την παρ. 14.22 της τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 

 3. Επισημαίνεται ότι μόνο η τιμή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου θα 
χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

4. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής, οι οικονομικοί 
φορείς δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους 
αρχικούς.  

5. ‘Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαιτείται όπως είναι υπογεγραμμένα 
από το νόμιμο εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση εκπρόσωπο της εταιρείας (βάσει 
του καταστατικού κλπ). 

 Άρθρο 7ο 

Ενημέρωση Προσφερόντων – Διαπραγμάτευση Τιμής Με τον Επιλεγέντα 
Οικονομικό Φορέα - Δικαιολογητικά Οριστικής Επιλογής 

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή θα ενημερώσει 
εγγράφως τους προσφέροντες αναφορικά με τα αποτελέσματα αυτής. 

 2. Ταυτόχρονα, θα κληθεί εγγράφως ο επιλεγέντας οικονομικός φορέας 
(μειοδότης) για τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης, διά του νόμιμου εκπροσώπου 
του, με την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα 
πρόσκληση. 
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 3. Η διαπραγμάτευση θα γίνει εγγράφως με τη σύνταξη πρακτικού, το οποίο θα 
συνυπογραφεί από την επιτροπή και το νόμιμο εκπρόσωπο του επιλεγέντα 
οικονομικού φορέα. Η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας {δηλαδή πέραν των σαράντα οκτώ (48) μηνών) τελεί στη διακριτική 
ευχέρεια της Υπηρεσίας. 

 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, θα κληθεί ο επιλεγέντας 
οικονομικός φορέας για την προσκόμιση, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία ειδοποιήσεως, των παρακάτω δικαιολογητικών: 

  α. Δικαιολογητικά καταλληλότητας: Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονομικού 
φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του και αφετέρου, ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία επίδοσης της άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

  β. Δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας: 

   (1) Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών εμπορίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017 και 2018) 
να είναι (αθροιστικά) ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 500.000,00€. Σε 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, η εν λόγω απαίτηση διαμορφώνεται 
αναλογικά σε σχέση με το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής του. 

   (2) Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει την 
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος: 

    (α) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών 
καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που 
υποχρεούται στην έκδοσή τους, ή 

    (β) Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση των ανωτέρω συνυποβάλλοντας 
νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή 
εκκαθαριστικών ΦΠΑ). 

 γ. Δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: Θα πρέπει 
να προσκομισθεί κατάλογος υπηρεσιών – προμηθειών με τις κυριότερες παραδόσεις 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία 
(3ετία), στον οποίο θα προσδιορίζονται η αξία, η ημερομηνία και ο τόπος παροχής, οι 
αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο). 

 δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
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κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

  (1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42). 

  (2) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

  (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α' 48). 

  (4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

  (5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α' 166). 

  (6) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 
(Α' 215). 

 ε. Εν ισχύ πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 
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 στ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
που να πιστοποιεί ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

5. Τα δικαιολογητικά της παρ. 4.β. και 4.γ. απαιτείται να είναι 
υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 

6. Το δικαιολογητικό της παρ. 4.δ. αφορά στους κάτωθι: 

 α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

 β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  

 γ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 4.ε.: 

  (1) Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) του οικονομικού φορέα αφορά στο ίδιο το νομικό πρόσωπο 
και όχι ατομικώς τους διοικούντες και απασχολούμενους σε αυτό. 

  (2) Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο 
συμμετέχον στην πρόκληση νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικούντων αυτό, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του για προσκόμιση των 
δικαιολογητικών οριστικής επιλογής χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, του εκπροσωπούντος το νομικό 
πρόσωπο, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικούντων αυτό. 

7. Η ίδια διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών ακολουθείται και στην 
περίπτωση συμμετοχής στην πρόκληση από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ 
ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), καθώς και στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας, προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση τμήματος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας, το τμήμα ή τα τμήματα της οποίας, 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας. Στην πρώτη περίπτωση, κάθε 
συμμετέχων στην ένωση, κοινοπραξία, συνεταιρισμό κλπ υποβάλλει χωριστά τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (ήτοι της υπεργολαβίας), 
με μέριμνα του συμμετέχοντος, θα υποβάλλονται χωριστά τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά οριστικής επιλογής που αφορούν στον υπεργολάβο. 
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8. Τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να προσκομίζονται αρμοδίως 
επικυρωμένα και να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 8ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί 
διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 
προσφορά τους.  

 2.  Ο οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της.  

Άρθρο 9ο 

Έγκριση του Επιλεγέντα από την Επιτροπή Οικονομικού Φορέα – Σύναψη 
Σύμβασης  

1.  Η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής ως προς τον επιλεγέντα οικονομικό 
φορέα θα υποβληθεί προς έγκριση στον Δωρητή. 

2.  Ο Δωρητής θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τον επιλεγέντα από την επιτροπή 
οικονομικό φορέα. 

3. Με τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ αυτού 
και του 251 ΓΝΑ. 

Άρθρο 10ο 

Παραλαβή των Συμβατικών Ειδών - Εκπαίδευση 

 1. Η παραλαβή του συμβατικού είδους θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή του 
251 ΓΝΑ, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου. 

 2. Επίσης, το διάστημα κατά το οποίο θα εκδίδεται το πρωτόκολλο παραλαβής 
των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης εντός της πρόσθετης περιόδου 
εγγυημένης λειτουργίας, εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. 

 3. Επίσης, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει αναλυτικό 
πρόγραμμα με την πλήρη εκπαίδευση που θα παρασχεθεί αδαπάνως σε όλο το 
Προσωπικό του 251ΓΝΑ, σύμφωνα με τις παρ. 14.5, 17, 18, και 19 της τεχνικής 
προδιαγραφής του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 

Άρθρο 11ο 



Α-14 
 

Καταβολή Οικονομικού Ανταλλάγματος 

 1. Η πληρωμή του συμβατικού είδους που αφορά στην προμήθεια του είδους 
{συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων της διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης, της 
εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία, της εκπαίδευσης και της εγγύησης καλής 
λειτουργίας} θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του 
πρωτοκόλλου της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
 2,  
 2. Το τιμολόγιο εκδίδεται επί πιστώσει από τον οικονομικό φορέα στο όνομα 
του 251 ΓΝΑ. 
 
 3. Σε κάθε τιμολόγιο αναγράφεται ευκρινώς, ότι θα εξοφληθεί από τον Δωρητή 
(ΙΣΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18. 

  4. Με μέριμνα του 251 ΓΝΑ: 

   α. Ειδοποιείται αμελλητί ο Δωρητής για την οριστική παραλαβή (της 
προμήθειας ή της δωδεκάμηνης συντήρησης) αναφέροντας ρητώς και με σαφήνεια 
ότι εκπληρώθηκαν οι όροι της σχετικής σύμβασης μεταξύ του 251 ΓΝΑ και του 
οικονομικού φορέα. 

   β. Υποβάλλεται στον Δωρητή αίτημα πληρωμής του οικονομικού φορέα, 
αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τιμολογίου και αναφέροντας τα 
στοιχεία του δικαιούχου {επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ)}. 

  5. Ο Δωρητής, μεριμνά για την καταβολή του συμβατικού αντιτίμου απευθείας 
στον οικονομικό φορέα εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας (μέσω 
τραπεζικού εμβάσματος). 

  6. Ο οικονομικός φορέας εκδίδει εξοφλητική απόδειξη στο όνομα του 251 ΓΝΑ, 
στο σώμα της οποίας αναγράφεται ότι η εξόφληση έγινε από τον Δωρητή (ΙΣΝ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 55 του Ν. 4557/18. 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Διάρκεια της Εγγύησης/Κυρώσεις 

  Οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας 
του υπό προμήθεια είδους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης 
αυτών, περιγράφονται στην παρ. 15 της τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήματος 
«Β» της παρούσας. 

Άρθρο 13ο 
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Λοιπές Διατάξεις 

 1. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών και η σύμβαση διέπονται 
αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Ρύθμιση 
θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 
55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

 2. Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω στους όρους της σύμβασης, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ο 
αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συνεργάζεται στενά με το 251 ΓΝΑ, υποχρεούται δε να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις από τα αρμόδια υπηρεσιακά 
Όργανα σχετικά με την εκτέλεσή του. 

 4. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις, εφόσον του ζητηθεί, που αφορούν σε κάθε φάση του έργου (τακτικές 
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα της ΠΑ. 

 5. Συναφώς, ο αντισυμβαλλόμενος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση του 
συμβατικού αντικειμένου από τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 

 
                       Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο       Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
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               ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
               ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
               05 Ιουν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Τo προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πλήρες, 
πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής και της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Να 
είναι κατάλληλο για τον σκοπό τον οποίο προορίζεται, να πληροί τους διεθνείς 
κανόνες ασφαλείας καθώς και τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας, σύμφωνα με το 
Πρότυπο (Standard) IEC 60601. Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη 
παρελκόμενα για την ασφαλή και καλή λειτουργία του. Να ενσωματώνει τις πλέον 
σύγχρονες τεχνολογίες σε ψηφιακό επίπεδο (FLAT PANEL) για τη βέλτιστη εικόνα με 
μειωμένη δόση ακτινοβολίας και δόση σκιαγραφικού. Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα 
δύο (2) επιπέδων (Bi-plane), κατάλληλο για όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις 
Νευροακτινολογίας, αγγειογραφίας και περιφερικής αγγειογραφίας και όλων των 
διαδερμικών επεμβατικών τεχνικών. 
 

ΝΑΙ 

2. Το προσφερόμενο συγκρότημα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά καθώς και τους ελέγχους παραλαβής για την 
προμήθεια πλήρους συστήματος Ψηφιακής Αγγειογραφίας δύο επιπέδων (Biplane) 
προς αντικατάσταση του παλαιού μηχανήματος του Εργαστηρίου Επεμβατικής 
Ακτινολογίας – Επεμβατικής Νευροακτινολογίας. Το συγκρότημα θα πρέπει να είναι 
ικανό για όλες τις διαγνωστικές αγγειογραφίες εγκεφάλου, τραχήλου, θώρακος, 
κοιλίας και άκρων. 
Επίσης ακτινολογικά καθοδηγούμενες επεμβάσεις όπως αυτές των:  

α) Εμβολισμών ανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών εγκεφάλου, δια 
καθετηριακών θρομβολύσεων και μηχανικών θρομβεκτομών για την θεραπεία 

ΝΑΙ 
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Ισχαιμικού Εγκεφαλικού Επεισοδίου, αγγεοπλαστικών στα αγγεία του Εγκεφάλου με ή 
χωρίς τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent). 

β) Ενδαγγειακής αντιμετώπισης ανευρυσματικής νόσου της αορτής, δια 
δερμικών εμβολισμών σε αγγειοδυσπλασίες ή σε ανευρυσματική νόσο του κορμού και 
των άκρων του ανθρώπινου σώματος παιδιών και ενηλίκων, δια δερμικών 
αγγειοπλαστικών επεμβάσεων με ή χωρίς τοποθέτηση ενδοπρόθεσης( stent) στις 
καρωτίδες και στο υπόλοιπο αγγειακό δίκτυο, καθώς και θρομβεκτομών στα 
τελευταία.  

γ) Επεμβάσεων στην σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό ή στα λοιπά 
παρεγχυματικά και μη όργανα ή και στα άκρα, παρεμβάσεις στα χοληφόρα και το 
ουροποιητικό, διασφαγιτιδικές πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις αλλά και όλες τις 
επεμβάσεις όπως περιγράφονται από την Μόνιμη Διαταγή του Εργαστηρίου του 251 
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, ως κάτωθι: 
 
α. Διαγνωστικές πράξεις: 
1) Ενδαρτηριακή ψηφιακή αγγειογραφία  
     α) Εγκεφάλου 
     β) Νωτιαίου μυελού 
     γ) Αορτικού τόξου – Καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών 
     δ) Αορτής 
     ε) Νεφρών 
   στ) Ήπατος  
     ζ) Σπληνός 
     η) Επινεφριδίων 
     θ) Λεπτού  εντέρου 
      ι) Παχέος  εντέρου 
    ια) Άνω άκρων 
    ιβ) Κάτω άκρων 
2) Φλεβογραφίες 
3) Λεμφαγγειογραφίες 
4) Σπληνοπυλαιογραφία  
5) Διαδερμική διηπατική χολάγγειογραφία  
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6) Ενδαγγειακή υπερηχοτομογραφία. 
7) Αγγειογραφίες με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα  
8) Εγκάρσια απεικόνιση αγγείων και τρισδιάστατη ανασύσταση με OCT 
9) Τρισδιάστατες απεικονίσεις όλων των παραπάνω 
 
β. Επεμβατικές πράξεις: 
1) Αγγειοπλαστικές σε περιφερικές αρτηρίες ή φλέβες και μοσχεύματα με μπαλόνι και 
με ή χωρίς τοποθέτηση Στεντ (μεταλλική ενδοπρόθεση) 
2) Θρομβεκτομές αθηρεκτομες θρομβολύσεις 
3) Ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής –θωρακικής αορτής 
4) Τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας 
5) Όλα τα παραπάνω υπό καθοδήγηση με ενδαγγειακούς ή κλασσικούς υπερήχους 
χωρίς τη χρήση σκιαγραφικού. 
6) Διαδερμικές επεμβάσεις στα χοληφόρα 
7) Διαδερμικές επεμβάσεις στο ουροποιητικό σύστημα 
8) Διαδερμική τοποθέτηση γαστροστομίας –γαστρονηστιδοστομίας. 
9) Τοποθέτηση και αφαίρεση Port-a-Cath (PAC) - PICC 
10) Τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών γραμμών (μόνιμων ή προσωρινών) 
11) Τοποθέτηση καθετήρων αιμοκάθαρσης (μόνιμων ή προσωρινών)  
12) Εμβολισμοί σε: 
      α) Αιμορραγία πεπτικού συστήματος (ανώτερου, κατώτερου) 
      β) Αιμόπτυση 
      γ) Κιρσοκήλη – σύνδρομο πυελικής συμφόρησης.  
      δ) Τραύμα –Αιμορραγία ήπατος, σπληνός, νεφρών, μυοσκελετικού κ.α. 
      ε) Αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών – επικοινωνιών περιφερικών αγγείων.  
    στ) Προεγχειρητικοί παρηγορικοί και θεραπευτικοί εμβολισμοί όγκων περιφέρειας 
και σπλάχνων. 
13) Χημειοεμβολισμοί  
14) Θεραπευτικές επεμβάσεις Νευροακτινολογίας: 
      α) Εμβολισμός εγκεφαλικού ανευρύσματος (ραγέντος ή μη ραγέντος) με την 
χρήση μεταλλικών σπειραμάτων, μπαλονιών διαμόρφωσης ενδοκρανίων στεντ και 
τροποποιητών ροής) 
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      β) Εμβολισμός ενδοκράνιας αγγειακής δυσπλασίας ή μηνιγγικής επικοινωνίας ή 
δυσπλασίας με κυανοακρυλική κόλα ή/και onyx ή άλλης ουσίας και με μεταλλικά 
σπειράματα 
      γ) Εμβολισμός αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας εγκεφάλου, με τις παραπάνω 
τεχνικές 
      δ) Εμβολισμός όγκων δυσπλασιών και ανευρυσμάτων νωτιαίου μυελού και 
σπονδυλικής στήλης 
      ε) Θεραπεία αγγειόσπασμου 
    στ) Ενδαρτηριακή Χημειοθεραπεία σε όγκους εγκεφάλου 
     ζ)  Εμβολισμός ενδοκρανιακών όγκων με μικροσωματίδια 
     η) Μηχανική θρομβεκτομή και χημική θρομβόλυση σε ισχαιμικό εγκεφαλικό 
επεισόδιο 
     θ) Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent αγγείων τραχήλου 
     ι) Αγγειοπλαστική με ή χωρίς την τοποθέτηση stent ενδοκρανίων αγγείων 
 

Β. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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     Ο εξοπλισμός του συστήματος Ψηφιακής Αγγειογραφίας δύο επιπέδων (Biplane) 
είναι ένα πλήρες ψηφιακό αγγειογραφικό συγκρότημα, κατάλληλο για εξετάσεις όλων 
των αγγείων ενηλίκων και παίδων. Το συγκρότημα πρέπει να ενσωματώνει τις πλέον 
σύγχρονες τεχνολογίες με ψηφιακούς ανιχνευτές FLAT PANEL για την βέλτιστη 
εικόνα και την μείωση της απαιτούμενης δόσης ακτινοβολίας και σκιαγραφικών. Το 
συγκρότημα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες: 
 
1. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ για κάθε επίπεδο 
2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ για κάθε επίπεδο 
3. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ C για κάθε επίπεδο 
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ - ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
5. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  
7. ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ 
8. ΕΓΧΥΤΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΤΑΘΜΌ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ 3D, 4D ΚΑΙ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
13. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

ΝΑΙ 

1. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1.1 Να είναι νεότατης τεχνολογίας, με σύγχρονα συστήματα ανόρθωσης 
πολυκορυφών και με όλες τις λειτουργίες πλήρως ελεγχόμενες από μικροϋπολογιστή. 
Αποδόσεις ακτινολογικής γεννήτριας να είναι τουλάχιστον 1000mA / 125kV, 100kW. H 
γεννήτρια να αποδίδει τουλάχιστον 800mA στα 100Kv. 

ΝΑΙ 

1.2 Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με αυτόματη ρύθμιση όλων των 
παραμέτρων έκθεσης και να διαθέτει όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους 
όπως παλμική ακτινοσκόπηση (pulse grid). 

ΝΑΙ 
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1.3 Να είναι κατάλληλη για αφαιρετική αγγειογραφία και ψηφιακή αφαιρετική 
αγγειογραφία με αυτόματο υπολογισμό των στοιχείων έκθεσης από την 
ακτινοσκόπηση. 

ΝΑΙ 

1.4 Να διαθέτει ταχύ ρυθμό έκθεσης ικανό για την εκτέλεση όλων των εφαρμογών με 
τουλάχιστον 30 exp/sec. 

ΝΑΙ 

1.5 Ο ελάχιστος χρόνος έκθεσης να είναι τουλάχιστον 0.002sec.  ΝΑΙ 

1.6 Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο λειτουργίας και σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. ΝΑΙ 

1.7 Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης της λυχνίας με αντίστοιχη 
ενημέρωση του χειριστή ΝΑΙ 

1.8 Να διαθέτει μέθοδο μέτρησης δόσεων (DAP) καθώς και ψηφιακές ενδείξεις 
στοιχείων έκθεσης (kV, mA, msec, DAP). 

ΝΑΙ 

2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

2.1 Ακτινολογική λυχνία περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη, τουλάχιστον 
διπλοεστιακή με όσο το δυνατόν μικρότερες εστίες. Η μεγάλη εστία να είναι μικρότερη 
ή ίση του 1mm περίπου για την επίτευξη άριστης απεικόνισης. 

ΝΑΙ 

2.2 Η γεννήτρια να υπερκαλύπτει την μέγιστη απορρόφηση ισχύος για την μεγάλη 
εστία της λυχνίας. 

ΝΑΙ 

2.3 Να διαθέτει μεγάλης θερμοχωρητικότητας άνοδο, ειδική για εξετάσεις περιφερικής 
αγγειογραφίας και επεμβατικής ακτινολογίας τουλάχιστον 5,0 MHU, κατάλληλη για 
βαριά Νοσοκομειακή χρήση εξετάσεων Επεμβατικής Νεύρο-ακτινολογίας και 
Επεμβατικής Ακτινολογίας. 

ΝΑΙ 

2.4 Να διαθέτει μεγάλης θερμοχωρητικότητας άνοδο, ειδική για εξετάσεις περιφερικής 
αγγειογραφίας και επεμβατικής ακτινολογίας τουλάχιστον 5,0 MHU, κατάλληλη για 
βαριά Νοσοκομειακή χρήση εξετάσεων Επεμβατικής Νεύρο-ακτινολογίας και 
Επεμβατικής Ακτινολογίας. 

ΝΑΙ 

2.5 Να διαθέτει ρυθμό ψύξης ανόδου τουλάχιστον 1.500 ΚHU/min καθώς και  
θερμοχωρητικότητα του καλύμματος τουλάχιστον 7.000 KHU. ΝΑΙ 
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2.6 Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου παραμέτρων έκθεσης (AEC) με δυναμική 
διαμόρφωση ακτινολογικών παραμέτρων (kV, mA, mAs) καθώς και μέγεθος εστίας 
και φίλτρο Χαλκού (Cu) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς σε κάθε 
τρέχουσα προβολή. 

ΝΑΙ 

2.7 Να διαθέτουν ειδικά διαφράγματα βάθους (σφηνοειδή διαφράγματα-απομειωτές ή 
σύστημα ίριδας) και ειδικά φίλτρα για νεύρο-ακτινολογικές και γενικές εφαρμογές, 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. 

ΝΑΙ 

2.8 Να διατεθεί δυνατότητα περιστροφής διαφραγμάτων και να παρέχεται κατάλληλη 
τεχνολογία για την άριστη ποιότητα απεικόνισης με την ελάχιστη δυνατή δόση. 

ΝΑΙ 

  2.9 Να διαθέτουν επίσης φίλτρα μείωσης της δόσης αυτόματα ελεγχόμενα κατά την 
έκθεση (ακτινοσκόπηση - ψηφιακή λήψη) ανάλογα με τον εξεταζόμενο. 

ΝΑΙ 

 2.10 Να είναι κατάλληλη ακόμα και για χρήση σε παιδιατρικά περιστατικά με χαμηλή 
δόση, αλλά ταυτόχρονα υψηλών απαιτήσεων στην ποιότητα απεικόνισης 

ΝΑΙ 

 2.11 Να διατίθενται αυτόματα εναλλασσόμενα φίλτρα πάχους τουλάχιστον 0.5 mm 
ισοδύναμου χαλκού ή και μεγαλύτερο, για την κάλυψη αδυνάτων και ιδιαίτερα 
εύσωμων ασθενών. 

ΝΑΙ 

 2.12 Να διαθέτει τεχνικές ελαχιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας ΝΑΙ 

3. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ / ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ C ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

3.1 Η αγγειογραφική ανάρτηση του πρώτου επιπέδου να αποτελείται από βραχίονα 
μορφής τόξου (C-arm) με στήριξη στο δάπεδο ενώ του δευτέρου να είναι με στήριξη 
στην οροφή και στις οποίες θα είναι προσαρμοσμένα η αντίστοιχη ακτινολογική 
κεφαλή και ο ψηφιακός ανιχνευτής. 

ΝΑΙ 

3.2 Η όλη κατασκευή της αγγειογραφικής ανάρτησης να επιτρέπει άνετη πρόσβαση 
στον ασθενή από όλες τις πλευρές. Να έχει βάθος C-arm τουλάχιστον 90 cm. ΝΑΙ 

3.3 Να έχει την μέγιστη δυνατότητα εκτέλεσης οποιασδήποτε απεικόνισης της 
εξεταζόμενης περιοχής σε πολλαπλούς άξονες. ΝΑΙ 

3.4 Να διαθέτουν μεγάλο εύρος κινήσεων των προβολών κατά το διαμήκη και 
εγκάρσιο άξονα.  ΝΑΙ 
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3.5 Τουλάχιστον το ένα C arm να μπορεί να τοποθετηθεί και στο πλάι της εξεταστικής 
τράπεζας 

ΝΑΙ 

3.6 Οι κινήσεις των C-arm να είναι ηλεκτροκίνητες. Να διαθέτει και χειροκίνητη 
λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. ΝΑΙ 

3.7 Να διαθέτει για κάθε επίπεδο περιστροφή LAO-RAO και την κίνηση CRA-CAU με 
ταχείς ανταπόκριση  ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα της εξέτασης του ασθενή. 

ΝΑΙ 

3.8 Να φέρει ειδικά συστήματα προστασίας από τυχόν σύγκρουση με τον ασθενή. ΝΑΙ 

3.9 Να διαθέτει δυνατότητα ταχύτατης απομάκρυνσης σε θέση parking σε περίπτωση 
κινδύνου. 

ΝΑΙ 

3.10 Να διαθέτει μνήμη για αποθήκευση και ανάκληση τουλάχιστον 5 (πέντε) 
πρωτοποθετούμενων προγραμμάτων θέσεων εργασίας. ΝΑΙ 

3.11 Η απόσταση SID να είναι μεταβαλλόμενη με εύρος τουλάχιστον 95 – 118 cm, 
ώστε ο κάθε επίπεδος ανιχνευτής να τοποθετείται   όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον 
εξεταζόμενο. 

ΝΑΙ 

3.12 Να διαθέτει κ άλλες διατάξεις που προσδίδουν εργονομία και ακρίβεια στο 
σύστημα. ΝΑΙ (να αναφερθούν) 

3.13 Ο πλήρης έλεγχος όλων των κινήσεων όλου του συστήματος να γίνεται από 
χειριστήριο σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας ευρισκόμενο στο πλάι του 
εξεταστικού τραπεζιού, αλλά και όμοιο δεύτερο που να τοποθετείται σε τροχήλατο 
εντός της αίθουσας. 

ΝΑΙ 

3.14 Να απεικονίζονται οι θέσεις των γωνιών περιστροφής στις οθόνες οροφής, 
καθώς και δόση (DAP) για κάθε επίπεδο. ΝΑΙ 

3.15 Να συνοδεύεται από ισχυρό προβολέα οροφής (σκιαλυτική λυχνία) ψυχρού 
φωτισμού, τύπου LED, τουλάχιστον 60.000 Lux, με πολύσπαστο βραχίονα για την 
περιοχή των επεμβάσεων. Ο προβολέας φωτισμού να φέρει στο ίδιο σώμα 
ανάρτησης ή διαφορετικής στήριξης και video camera καταγραφής περιστατικού 
συνδεδεμένη σε αυτόνομο ψηφιακό καταγραφικό. 

ΝΑΙ 
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3.16 Και τα δύο (2) C arm να τοποθετούνται αυτόματα στις γωνιώσεις λήψης της 
εικόνας αναφοράς που επιλέγεται από τον χειριστή, ή ανάλογα με την γωνίωση που 
λαμβάνει το C arm να εμφανίζεται η ληφθείσα εικόνα αναφοράς.  

ΝΑΙ 

3.17 Να διαθέτει ασύρματο ποδοδιακόπτη με πιστοποιητικό αδιαβροχοποίησης για 
την ενεργοποίηση της ακτινοσκόπησης και άλλων ψηφιακών λειτουργιών. Να 
αναφερθούν οι λειτουργίες. Οι λειτουργίες είναι: ακτινοσκόπηση ξεχωριστά για κάθε 
πλάνο και ταυτόχρονα με διαφορετικό πλήκτρο, acquisition, ενεργοποίηση και reset 
του roadmap του Α επιπέδου, ενεργοποίηση και reset του roadmap του Β επιπέδου, 
απελευθέρωση της κίνησης της τράπεζας.  

ΝΑΙ 

3.18 O ψηφιακός ανιχνευτής (για κάθε επίπεδο) να έχει την δυνατότητα  να 
περιστρέφεται σε συγχρονισμό με τα collimator, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η 
περιστροφή της εικόνας στις διάφορες εξεταστικές θέσεις του αντίστοιχου στατώ. 

ΝΑΙ 

3.19 Οι βραχίονες να είναι δυνατό να λάβουνε θέση για Bi plane απεικόνιση σε όλο το 
μήκος του σώματος του ασθενούς τουλάχιστον 185 cm της εξεταστικής τράπεζας. 

ΝΑΙ 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ – ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ: 

4.1 Να διαθέτει σύστημα άμεσης ψηφιακής λήψης με επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή 
στερεάς κατάστασης FLAT PANEL (για κάθε επίπεδο), μεγάλης διακριτικής 
ικανότητας, ομοιογένειας σε όλο το ωφέλιμο πεδίο διαστάσεων διαγωνίου 48 cm 
τουλάχιστον και για τα δυο επίπεδα. Η μήτρα απεικόνισης να είναι 2κ για την 
απεικόνιση  οποιασδήποτε προβολής του ενδιαφερομένου ανατομικού σημείου και με 
πέντε (5) ακόμη τουλάχιστον πεδία μεγέθυνσης. Οι διαστάσεις του να είναι 
κατάλληλες για μικτή χρήση σε νεύρο-ακτινολογικά περιστατικά και εξετάσεις 
Περιφερικής Αγγειογραφίας με αφαιρετική τεχνική, με μήτρα απεικόνισης τάξης 2Κ και 
στα δύο (2) επίπεδα. 

ΝΑΙ 

4.2 Να διαθέτει μεγάλη διακριτική ικανότητα με βάθος λήψης τουλάχιστον 16 bit (και 
στα δύο επίπεδα), και όσο το δυνατό υψηλότερο παράγοντα μετατροπής 
ακτινοβολίας σε σήμα, τουλάχιστον 70% (DQE). 
To μέγεθος του Pixel του κάθε ανιχνευτή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο ή ίσο από 
160 μm.  

ΝΑΙ 

4.3 Να έχει σύστημα αυτόματης ρύθμισης δόσης κατά την ακτινοσκόπηση (π.χ. care, 
clear, clarity κλπ). 

ΝΑΙ 
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4.4 Να παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης συνδυασμένης ακτινοσκόπησης και 
συνδυασμένης ακτινογραφικής λήψης των δύο λυχνιών. Επίσης να παρέχει την 
δυνατότητα συνδυασμένης προβολής της ακτινοσκόπησης με επιπροβολή της 
χαρτογράφησης των αγγείων (roadmap) μαζί με την ανεπεξέργαστη ακτινοσκόπηση 
(live) και σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ακτινοσκόπηση και από τις δύο λυχνίες. 

ΝΑΙ 

4.5 Να διαθέτει ιδανική ομοιογένεια σε όλο το ωφέλιμο πεδίο στο μεγάλο πεδίο με 
τρία επιπλέον τουλάχιστον μικρότερα πεδία μεγέθυνσης υψηλής διακριτικής 
ικανότητας. Τα μεγάλα πεδία εξυπηρετούν τις ανάγκες της επεμβατικής ακτινολογίας 
και είναι απαραίτητα.   

ΝΑΙ 

4.6 Η όλη τεχνολογία του να εγγυάται την άριστη απεικόνιση των αγγείων του 
εγκεφάλου και περιφερικών αγγείων ακόμα και στις πιο δύσκολες προβολές 
ανεξάρτητα του background. 

ΝΑΙ 

4.7 Να έχει σύστημα αυτόματης ρύθμισης των παραμέτρων έκθεσης κατά την 
ακτινοσκόπηση.   ΝΑΙ 

4.8 Να διαθέτει grid αποκοπής σκεδαζόμενης ακτινοβολίας.  ΝΑΙ 

4.9 Να προσφέρεται  η δυνατότητα απεικόνισης στοιχείων δόσης (ρυθμού και 
συνολικής) ακτινοβολίας ασθενούς σε πραγματικό χρόνο κατά την ακτινοσκόπηση 
στην αίθουσα εξέτασης, με σύστημα παρακολούθησης (θέασης) της αναγραφόμενης 
σε πραγματικό χρόνο σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. 

ΝΑΙ 

4.10 Να συνοδεύεται από μεγάλη έγχρωμη TFT οθόνη διαμέτρου ≥55 ίντσες, 
ανάλυσης 8k, η οποία θα δύναται να διαχωριστεί με λογισμικό σε μικρότερες 
απεικονιστικές περιοχές διαφόρων διατάξεων, τουλάχιστον 20, medical grade υψηλής 
πιστότητας (να αναρτάται από την οροφή, με δυνατότητα περιστροφής σε 3 
διευθύνσεις και κίνηση αμφίπλευρα  κατά τον επιμήκη και εγκάρσιο άξονα της 
εξεταστικής τράπεζας. Η οθόνη να φέρει προστατευτικό κάλυμμα πρόσοψης,          
αντιανακλαστικό για την προστασία της. Ο βραχίονας στήριξης των οθονών να είναι 
ισοζυγισμένος και να ρυθμίζεται  σε μεταβαλλόμενο ύψος. 

ΝΑΙ 

4.11 Στον ίδιο βραχίονα ή σε ξεχωριστό τροχήλατο να διαθέτει δύο (2) έγχρωμες 
οθόνες medical grade τουλάχιστον 19 ιντσών αναρτώμενες πίσω από την μεγάλη 
οθόνη ή τοποθετημένες πάνω στο τροχήλατο για την απεικόνιση παραμέτρων και 
εξέτασης σε περίπτωση απώλεια απεικόνισης της κύριας οθόνης. Επιπλέον στον ίδιο 

ΝΑΙ 
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βραχίονα πάνω από την κύρια οθόνη να διαθέτει 2 (δύο)  έγχρωμες οθόνες medical 
grade τουλάχιστον 19 ιντσών για την τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση εικόνων (πάνω 
αριστερά) και αιμοδυναμικών παραμέτρων (πάνω δεξιά).  
Να υποστηρίζει κάθε συνδυασμό θέσης των C-ARM ώστε να είναι καλά ορατές όλες 
οι οθόνες από τον ιατρό.  

4.12 Να διαθέτει επιπλέον έγχρωμη οθόνη απεικόνισης 
καρδιοαναπνευστικών/αιμοδυναμικών παραμέτρων στο χώρο ελέγχου (control room) 
σε πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ 

4.13 Να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) επίπεδες έγχρωμες οθόνες τουλάχιστον 19’’ 
υψηλής ευκρίνειας στον χώρο ελέγχου (control room) για την απεικόνιση Live και 
reference κάθε επιπέδου, τρισδιάστατων εικόνων,4d, αιμοδυναμικών παραμέτρων 
κ.λ.π. Ο αριθμός των οθονών δύναται να τροποποιηθεί το μέγιστο στο μισό εφόσον 
προσφερθούν ισοδύναμα οθόνες μεγαλύτερου μεγέθους οι οποίες θα καλύπτουν το 
ενεργό τμήμα των 19 ιντσών και διαθέτοντας δύο εισόδους σήματος.  

ΝΑΙ 

4.14 Να μπορεί να μεγεθύνει χωρίς αλλοίωση την εικόνα, να αναφερθεί η μέγιστη 
επιτρεπτή μεγέθυνση για  νεύρο-επεμβατικές πράξεις. 

ΝΑΙ 

5. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

5.1 Να είναι ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για καθετηριασμούς, 
αγγειογραφίες, εμβολισμούς των αγγείων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος κατά 
κύριο λόγο αλλά και αγγειοπλαστικές των περιφερικών αγγείων. 

ΝΑΙ 

5.2 Η εξεταστική πλάκα να είναι κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και να έχει 
μεγάλα περιθώρια κίνησης κατά τον επιμήκη, εγκάρσιο και κατακόρυφο άξονα, να 
παρέχει τη δυνατότητα εύκολης καρδιοαγγειακής ανάνηψης, και ταχύτατης 
απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το ακτινoδιαπερατό τμήμα της 
εξεταστικής τράπεζας να είναι τουλάχιστον 125 cm για την επίτευξη λήψεων με 
μεγάλες γωνίες. 

ΝΑΙ 

5.3 Όλοι οι χειρισμοί του στατό της τράπεζας καθώς και του ψηφιακού συστήματος να 
γίνονται από ειδικό εργονομικό χειριστήριο στην εξεταστική τράπεζα. Ειδικά όλες οι 
μετρήσεις των αγγείων (στένωση κ.λπ) να γίνονται άμεσα από χειριστήριο δίπλα στην 
εξεταστική τράπεζα.  

ΝΑΙ 
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5.4 Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ασθενούς να είναι τουλάχιστον 200 κιλά καθώς 
επίσης να υπάρχει πρόβλεψη για καρδιοπνευμονικές ανατάξεις (CPR) επί της 
τράπεζας με επιπρόσθετη αντοχή τουλάχιστον 100 κιλών. 

ΝΑΙ 

5.5 Η εξεταστική τράπεζα θα πρέπει να εκτελεί κινήσεις:  
      - κατά τον διαμήκη άξονα μεγαλύτερη των 100 cm 
      - κατά τον εγκάρσιο άξονα μεγαλύτερη των 30 cm 
      - καθ’ ύψος μεγαλύτερη των 100 cm και χαμηλότερη των 80 cm 
 
trendelemburg /anti-trendelemburg τουλάχιστον 15 μοίρες από κάθε πλευρά και κλίση 
δεξιά - αριστερά τουλάχιστον 15 μοίρες από κάθε πλευρά. 

ΝΑΙ 

5.6 Να συνοδεύεται από πλήρη ποδιά ακτινοπροστασίας αμφίπλευρη προσαρτώμενη 
κατάλληλα στην τράπεζα καθώς επίσης σύστημα οροφής με προστατευτικό 
μολυβδύαλο και επιπλέον τροχήλατο δαπέδου με ακτινοπροστατευτικό και 
ρυθμιζομένου ύψους μολυβδύαλο πέτασμα με την δυνατότητα τοποθέτησης 
χειριστηρίου και κονσόλας χειρισμού από τους τεχνολόγους. Επίσης τροχήλατο με 
μολυβδύαλο ρυθμιζόμενου ύψους για ακτινοπροστασία του ιατρού με προβολή 
επάνω από τον ασθενή τέτοιας κατασκευής ώστε με το πέτασμα οροφής να είναι 
συμπληρωματικά.  

ΝΑΙ 

5.7 Να διαθέτει ειδικό στρώμα ικανού πάχους για την άνετη και ξεκούραστη 
παραμονή του εξεταζόμενου με ιδιότητες άμεσης προσαρμογής του στο σχήμα, στο 
βάρος και στη θερμοκρασία του εξεταζόμενου. Το στρώμα να είναι θερμαινόμενο. 

ΝΑΙ 

5.8 Η τράπεζα να δύναται να περιστραφεί ως προς το άκρο συγκράτησης της κατά 
γωνία τουλάχιστον +/-90º για εύκολη τοποθέτηση και απομάκρυνση του ασθενούς. ΝΑΙ 

5.9 Το συγκρότημα των Αγγειογραφικών στατώ και της εξεταστικής τράπεζας να 
παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη του εξεταζόμενου ώστε να μην 
απαιτείται η επανατοποθέτηση του εξεταζόμενου. 

ΝΑΙ 
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5.10 Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχείς για σύνδεση βοηθητικών 
εξαρτημάτων. Επιπλέον ράγες στήριξης επί της τράπεζας. Να συμπεριλαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργίας του 
συστήματος σε νευρολογικά περιστατικά και στηρίγματα κεφαλής και τραπέζι 
εργαλειοδοσίας επικαθήμενο για νευροακτινολογικά περιστατικά. 

ΝΑΙ 

5.11 Να διαθέτει πλαϊνά στηρίγματα χεριών ρυθμιζόμενα και μη. ΝΑΙ 

5.12 Να διαθέτει σετ στήριξης αγκώνων και χεριών πλησίον του σώματος. ΝΑΙ 

5.13 Να διαθέτει σύστημα συγκράτησης κεφαλής ρυθμιζόμενο και σταθερό. ΝΑΙ 

5.14 Να διαθέτει ιμάντες ακινητοποίησης. ΝΑΙ 

5.15 Να διαθέτει δύο (2) Σύστηματα εξάρτησης του oρού ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος με 
στήριγμα επί της ράγας της εξεταστικής τράπεζας. Να διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) 
θέσεις στήριξης σε παράλληλη διάταξη, φωτιζόμενη (τύπου LED) για τη βέλτιστη 
παρατήρηση τυχόν φυσαλίδων στους ασκούς φυσικού ορού. 

ΝΑΙ 

5.16  Να διαθέτει σφήνες στήριξης σώματος κεφαλής. ΝΑΙ 

5.17 Εφόσον προβλέπεται για τη βέλτιστη λειτουργία να παρέχονται: φίλτρο 
ομοιογένειας ακτινοβολίας για την εξέταση εγκεφάλου και φίλτρο ομοιογένειας 
ακτινοβολίας για τα κάτω άκρα. 

ΝΑΙ 

5.18 Η ελεύθερη μετακίνηση της τράπεζας να γίνεται είτε από τον ποδοδιακόπτη είτε 
από δεύτερο χειριστήριο που θα βρίσκεται τοποθετημένο στην τράπεζα. 

ΝΑΙ 

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

6.1 Νεότατης τεχνολογίας, με έλεγχο από Η/Υ νέας γενιάς, υψηλών επιδόσεων και 
γενικά δυνατοτήτων. 

ΝΑΙ 

6.2 Το ψηφιακό σύστημα πρέπει να συνεργάζεται απόλυτα με το υπόλοιπο 
συγκρότημα για την απεικόνιση και επεξεργασία των εικόνων κατά τις επεμβάσεις 
εγκεφάλου και των περιφερικών αγγείων, υποστηριζόμενο από Η/Υ σύγχρονης 
τεχνολογίας.  

ΝΑΙ 
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6.3 Το λογισμικό του να στηρίζεται σε εύχρηστο παραθυρικό περιβάλλον το οποίο και 
να αναλυθεί. 

ΝΑΙ 

6.4 Να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, με ψηφιακή μήτρα λήψης και 
απεικόνισης 2k με βάθος 16 bit. 

ΝΑΙ 

6.5 H ψηφιακή παλμική ακτινοσκόπηση να γίνεται με 10, 15, 30 pulses/sec περίπου 
και μήτρα παραγράφου 6.4. Να περιλαμβάνονται  και χαμηλότεροι ρυθμοί των 
10Pulses/sec για μείωση της δόσης στον εξεταζόμενο. 

ΝΑΙ 

6.6 Η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA) να επιτυγχάνεται με μεταβλητό ρυθμό 
λήψεως εικόνων (frame rate), με μέγιστο ρυθμό τουλάχιστον 7 fps σε μήτρα 2k, ώστε 
να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας. 

ΝΑΙ 

6.7 Να διαθέτει σκληρό δίσκο για αποθήκευση τουλάχιστον 100.000 εικόνων μέγιστης 
μήτρας λήψης. ΝΑΙ 

6.8 Να διαθέτει κονσόλες χειρισμού με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, τουλάχιστον έξι 
(6) επίπεδες οθόνες τουλάχιστον 19" τεχνολογίας τύπου TFT, υψηλής ευκρίνειας στο 
Control Room, (Ο αριθμός των οθονών δύναται να τροποποιηθεί το μέγιστο στο μισό 
εφόσον προσφερθούν ισοδύναμα οθόνες μεγαλύτερου μεγέθους οι οποίες θα 
καλύπτουν το ενεργό τμήμα των 19 ιντσών και διαθέτοντας δύο εισόδους σήματος.  
για την απεικόνιση της ζωντανής (Live) Α’ & B’ επιπέδου, της εικόνας αναφοράς 
(Reference) Α’ & B’ επιπέδου, για το σταθμό εργασίας απεικόνισης τρισδιάστατων 
εικόνων (3D) καθώς ένα επιπλέον μόνιτορ με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα για την 
επεξεργασία και αρχειοθέτηση. Επίσης στο σταθμό εργασίας η 3d απεικόνιση να είναι 
συνδεδεμένη με 2 μόνιτορ.  

ΝΑΙ 

6.9 Να διαθέτει λειτουργία παγώματος της τελευταίας ληφθείσας εικόνας LIH. ΝΑΙ 

6.10 Να υπάρχουν δυνατότητες ανάκλησης και δυναμικής απεικόνισης σειράς 
αποθηκευμένων εικόνων (CINE LOOP) από διάφορες προβολές. 

ΝΑΙ 

6.11 Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης πολλών εικόνων ταυτόχρονα στο MONITOR 
για επιλογή των εικόνων αναφοράς (REFERENCE), καθώς και απεικόνιση 
αποθηκευμένης εικόνας και ακτινοσκόπησης. 

ΝΑΙ 

6.12 Να μπορεί να τρέχει ΄΄παράλληλα΄΄ την τελευταία εικόνα, η οποία από τη 
πραγματική λήψη να έχει τη δυνατότητα επίθεσης. 

ΝΑΙ 
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6.13 Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του στιγμιότυπου ενδιαφέροντος για 
ποσοτική ανάλυση. 

ΝΑΙ 

6.14 Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα επεξεργασίας της εικόνας όπως φίλτρα 
ανάδειξης παρυφών πραγματικού χρόνου, φίλτρα αποκοπής ηλεκτρονικού θορύβου 
χωρίς αύξηση της δόσης, ηλεκτρονικά διαφράγματα κ.λπ.  

ΝΑΙ 

6.15 Το σύστημα να μπορεί να εκτελέσει στην βασική του σύνθεση αγγειογραφικές 
μελέτες περιφερικών αγγείων με την χρήση CO2 ως σκιαγραφικό. Να δοθεί προς 
επιλογή κατάλληλος εγχυτής χορήγησης CO2. 

ΝΑΙ 

6.16 Να διαθέτει σύστημα ομογενοποίησης (image harmonization) της εικόνας σε 
πραγματικό χρόνο  κατά την ακτινοσκόπηση για την αποφυγή σκοτεινών και 
φωτεινών περιοχών στην εικόνα.  

ΝΑΙ 

6.17 Να διαθέτει ψηφιακό zoom σε οποιαδήποτε περιοχή της εικόνας ΝΑΙ 

6.18 Να προσφερθεί μέσα στην τιμή της βασικής σύνθεσης πλήρες πακέτο 
συμπληρωματικών on line προγραμμάτων - μετρήσεων, στενώσεων, για περαιτέρω 
πρόσθετη διερεύνηση των εικόνων επί των μόνιτορ καθώς και προγράμματα που να 
καλύπτουν μετρήσεις επεμβατικών τεχνικών σε περιφερικά αγγεία, για τη βέλτιστη 
επεξεργασία αγγειογραφικών εικόνων. 

ΝΑΙ 

6.19 Να περιλαμβάνει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης ακτινοσκοπικών εικόνων  
και αφαιρετικών εικόνων καθώς επίσης και ταυτόχρονη απεικόνιση αφαιρετικής και 
ακτινοσκοπικής εικόνας. 

ΝΑΙ 

6.20 Να υπάρχει δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλε-επέμβασης στην 
λειτουργία του συστήματος (MODEM) και να περιγραφεί η δυνατότητα διάγνωσης και 
επισκευής βλαβών. 

ΝΑΙ 

6.21 Το ψηφιακό σύστημα να έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με απομακρυσμένους 
σταθμούς εργασίας. Η μεταφορά των ψηφιακών δεδομένων να είναι ταχεία να γίνεται 
αυτόματα σύμφωνα με το πρωτόκολλο DICOM 3.0 χωρίς επενέργεια του χειριστή. 

ΝΑΙ 

6.22 Να διαθέτει πρωτόκολλα εκτέλεσης εξετάσεων περιστροφκής τρισδιάστατης 
αγγειογραφίας (3D- Angiography), Cone beam Computed Τοmography και cone 
beam CT Angiography (CTA). 

ΝΑΙ 
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6.23 Να διενεργεί επεξεργασία εικόνων σε πραγματικό χρόνο, κατάλληλη για όλες τις 
μέχρι σήμερα γνωστές αγγειογραφικές εφαρμογές, επεμβατικές και μη. 

ΝΑΙ 

6.24 Να πραγματοποιεί σε REAL TIME : 
α. ψηφιακή ακτινοσκόπηση υψηλής ανάλυσης 
β. ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία 
γ. ψηφιακή περιφερική αφαιρετική αγγειογραφία με αυτόματη τοποθέτηση στοιχείων 
δ. ψηφιακή περιστροφική αγγειογραφία υψηλής ταχύτητας και γωνίας περιστροφής 
για απεικόνιση των αγγείων με αφαιρετική τεχνική σε πραγματικό χρόνο καθώς και 
τρισδιάστατης επεξεργασίας. 
ε. Να διαθέτει αυτόματο πρόγραμμα απεικόνισης χαρτογράφησης (roadmap) σε 2D 
και 3D εικόνες. 

ΝΑΙ 

6.25 Να υπάρχει πλήρες σύστημα ενδοεπικοινωνίας. ΝΑΙ 

6.26 To ECG ή άλλες φυσιολογικές παράμετροι να περνούν μέσω του συστήματος 
και να εμφανίζεται στις οθόνες αλλά και  σε άλλη ανεξάρτητη οθόνη εκτός της 
αίθουσας εξέτασης. 

ΝΑΙ 

6.27 Να συνοδεύεται (στη βασική σύνθεση) από πλήρες πακέτο προγραμμάτων, 
αγγειογραφίας (π.χ. διάμετρος αγγείων, δείκτης στένωσης, κ.λπ.). Να υπάρχει 
πρόγραμμα επεξεργασίας για χρήση διοξειδίου του άνθρακος ως σκιαγραφικού 
μέσου. Η δυνατότητα επεξεργασίας και απεικόνισης των εικόνων με χρήση διοξειδίου 
του άνθρακα θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στη βασική σύνθεση. Να 
γίνει πλήρης και λεπτομερής αναφορά ενός εκάστου 
εξ αυτών, εξαιρουμένων των καρδιολογικών. 

ΝΑΙ 

6.28 Να διαθέτει ανεξάρτητο ρομποτικό σύστημα καταγραφής/εγγραφέα CD (CD 
writer) για την εγγραφή και την αποθήκευση των εικόνων σε µορφή DICOM 3.0. Το 
ρομποτικό να αναλαμβάνει την αξιόπιστη & αυτόματη εγγραφή ψηφιακών ιατρικών 
εικόνων σε δίσκους CD/DVD. Σε κάθε δίσκο περιλαμβάνεται και DICOM Viewer για 
την επισκόπηση & επεξεργασία των εικόνων σε κοινούς υπολογιστές.  

ΝΑΙ 

6.29 Να διαθέτει λειτουργία ανάκλησης προηγούμενης εξέτασης σε πραγματικό 
χρόνο. 

ΝΑΙ 

7. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ 
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7.1 Να προσφερθούν στη βασική σύνθεση δύο (2) συσκευές αυτόματης εγγραφής 
ακτινοσκοπικών λήψεων σε συνδυασμό με τους ποδοδιακόπτες λήψης για την 
καταγραφή των εξετάσεων για κάθε επίπεδο ξεχωριστά. 

ΝΑΙ 

7.2 Οι συσκευές να έχουν δυνατότητα εγγραφής σε DVD-R και να είναι η πλέον 
σύγχρονες και κατάλληλες για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Κάθε συσκευή εγγραφής 
να φέρει αντίστοιχο μόνιτορ απεικόνισης (ένα για κάθε επίπεδο ή μια οθόνη δύο (2) 
εισόδων με παράλληλη απεικόνιση και των δύο οθονών). 

ΝΑΙ 

7.3 Να έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων εγγραφής σε μέσο μόνιμης και 
αμετάβλητης αποθήκευσης για προστασία από μεταβολές, διαγραφή, κτλ, (δηλ. 
δυνατότητα εγγραφής σε DVD-R) για νομικούς λόγους. 

ΝΑΙ 

8. ΕΓΧΥΤΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

8.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατος, εργονομικός, κατάλληλος για on 
line συνεργασία με ψηφιακό αγγειογράφο. ΝΑΙ 

8.2 Η κεφαλή του εγχυτή να μπορεί να τοποθετηθεί σε ράγα στο τραπέζι της εξέτασης 
και η οθόνη προγραμματισμού εντός της κύριας αίθουσας σε προεπιλεγμένο σημείο, 
άλλα όχι επί του τραπεζιού, ενώ ο υπολογιστής του θα είναι εγκατεστημένος στο 
τεχνικό δωμάτιο. 

ΝΑΙ 

8.3 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των 
εγχύσεων. 

ΝΑΙ 

8.4 Να εμφανίζει ιστορικό των τελευταίων εγχύσεων. ΝΑΙ 

8.5 Να διαθέτει το κατάλληλο κύκλωμα για συγχρονισμό με το σύστημα απεικόνισης 
του υπάρχοντος μηχανήματος Ψηφιακής αγγειογραφίας του Νοσοκομείου για άμεση 
σύνδεση με αυτό. 

ΝΑΙ 

8.6 Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού τουλάχιστον 40 πρωτοκόλλων έγχυσης  
 

ΝΑΙ 

8.7 Να διαθέτει προγραμματιζόμενα όρια πίεσης τουλάχιστον από 100 έως 1200 psi. ΝΑΙ 

8.8 Η κεφαλή να μπορεί να δεχτεί σύριγγες τουλάχιστον 150ml. ΝΑΙ 

8.9 Να έχει δυνατότητα καθυστέρησης σάρωσης από 0 έως 99 sec τουλάχιστον. ΝΑΙ 
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8.10 Ο ρυθμός ροής να μπορεί να ρυθμιστεί από 1-30 ml/sec με βήμα τουλάχιστον 
1ml. 

ΝΑΙ 

8.11 Να έχει δυνατότητα και μεταβολής του ρυθμού έγχυσης σε πραγματικό χρόνο με 
ειδικό χειριστήριο.  

ΝΑΙ 

9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ 3D, 4D ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 
 

9.1 Να διαθέτει ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας με δύο (2) επίπεδες έγχρωμες 
οθόνες TFT/LCD, 19 ιντσών τουλάχιστον, medical grade  με ενσωματωμένο 
πρόγραμμα τρισδιάστατης αγγειογραφίας με συγχρονισμό των εικόνων και του C-arm 
αυτόματα σε επιθυμητές θέσεις αναφοράς για εξετάσεις νεύρο-ακτινολογικές τόσο σε 
δύο (2D) όσο και σε τρείς διαστάσεις (3D) σε πραγματικό χρόνο και περιφερικών 
αγγείων, θώρακος, με αυτόματο υπολογισμό στενώσεων, ανευρυσμάτων κ.λ.π. Να 
διαθέτει πρόγραμμα για την εξάλειψη των artifacts λόγω παρουσίας μεταλλικών ή 
άλλων ακτινοσκιερών υλικών. 

ΝΑΙ 

9.2 Να συμπεριληφθεί πρόγραμμα τρισδιάστατης 3D απεικόνισης αγγείων με 
ανεξάρτητο σταθμό εργασίας και ταυτόχρονης απεικόνισης των τρισδιάστατων 
εικόνων σε monitor TFT μέσα στον εξεταστικό χώρο. Να διαθέτει ανεξάρτητο σταθμό 
εργασίας (diagnostic workstation), με ενσωματωμένο προηγμένο λογισμικό 
ανασύνθεσης τρισδιάστατων εικόνων (3D) και εικόνων υπολογιστικής τομογραφίας 
(CT-like Images και CT angiography images).  

ΝΑΙ 

9.3 Να διαθέτει πρωτόκολλα εκτέλεσης εξετάσεων περιστροφικής τρισδιάστατης 
αγγειογραφίας (3D- Angiography), Cone beam Computed Τοmography και cone 
beam CT Angiography (CTA). Να διαθέτει σύστημα απεικόνισης μαλακών ιστών σε 
2D εικόνες, (CT like images) για την υποστήριξη ακτινολόγων και νευροακτινολόγων 
με την χρήση του ανωτέρω συγκροτήματος, κατά την επεμβατική διαδικασία.  

ΝΑΙ 

9.4 Να διαθέτει πρόγραμμα ταχύτατης τρισδιάστατης χαρτογράφησης (3D roadmap) 
συγχρονισμένης με την τρέχουσα ακτινοσκόπηση και τις εκάστοτε προβολές (real 
time) που θα επεκτείνουν και θα προάγουν την νεύρο-ακτινολογική και επεμβατική 
χρήση του εξοπλισμού ιδιαίτερα σε εξετάσεις ανευρυσμάτων, δυσπλασιών καθώς και 
οδήγηση καθετήρων. 

ΝΑΙ 
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9.5 Να διαθέτει πρόγραμμα εξέτασης και επεξεργασίας ψηφιακής αγγειογραφίας 
καθώς και ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας (DSA) και για τα δύο επίπεδα. Να 
έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει σε δύο μονού-επιπέδου σκηνές με δυναμικό τρόπο ή  
να ανατρέξει ταυτόχρονα σε διπλού επιπέδου σκηνές αντίστοιχα. 

ΝΑΙ 

9.6 Να διαθέτει εξειδικευμένες επεμβατικές τεχνικές λήψης ακτινοβόλησης, τρόπους 
ανασύνθεσης όπως δημιουργία εικόνων με μορφή Αξονικής Τομογραφίας υψηλής 
ποιότητας π.χ. εγκεφάλου και Υπολογιστικής Αγγειογραφίας (CT-angiography) με 
συνολικό χρόνο ακτινοβόλησης και ανακατασκευής έως ένα λεπτό (CT-like image 
processing). Επιπλέον να διαθέτει πρωτόκολλο ανασύνθεσης 3D εικόνων χαμηλής 
δόσης για περαιτέρω μείωση της δόσης στον ασθενή. 

ΝΑΙ 

9.7 Να διαθέτει πρόγραμμα για τη δυναμική αξιολόγηση της ροής μιας πλήρους 
Ψηφιακής Αφαιρετικής Αγγειογραφίας (DSA) στον εγκέφαλο σε μια πλήρως έγχρωμη 
εικόνα καθώς επίσης και προγράμματα για την απεικόνιση του όγκου αιμάτωσης του 
παρεγχύματος του εγκεφάλου και άλλων παρεγχυματικών οργάνων του σώματος, 
χρωματικά κωδικοποιημένα, με αυτόματη επεξεργασία και σε πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ 

9.8 Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα με τυποποιημένη βιβλιοθήκη πρωτοκόλλων 
τρισδιάστατης απεικόνισης για την άμεση και βέλτιστη εκπαίδευση του νέου 
προσωπικού στην εφαρμογή τρισδιάστατων πρωτόκολλων. Να διατίθεται 
καθοδήγηση και σύσταση παραμέτρων έγχυσης σκιαγραφικού καθώς και χρόνους 
έκθεσης ανάλογα με την εφαρμογή του αντίστοιχου κλινικού πρωτοκόλλου. 

ΝΑΙ 

9.9 Να διαθέτει δυνατότητες συγχώνευσης (Fusion) των παραγόμενων τρισδιάστατων 
εικόνων του συστήματος με εικόνες από άλλες εξετάσεις 2D και 3D εικόνων, ακόμη 
και από άλλα κέντρα όταν διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και σε κατάλληλο 
συμβατό format DICOM. 

ΝΑΙ 

9.10 Να περιλαμβάνεται επίσης τεχνική απεικόνισης ταυτόχρονης θέασης δύο 
ανατομικών δομών όπως σκιαγραφημένα αγγεία και οστά ή όγκος και περιβάλλοντα 
αγγεία κ.λπ. 

ΝΑΙ 

9.11 Να διαθέτει πρόγραμμα νεύρο-πλοήγησης με καθοδήγηση της βελόνας σε 
πραγματικό χρόνο για τις περιπτώσεις βιοψιών κ.λπ. Να διαθέτει ενσωματωμένο στον 
ψηφιακό ανιχνευτή φωτεινή επικέντρωση, τύπου laser για τη βέλτιστη λειτουργία και 

ΝΑΙ 
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στα δύο (2) επίπεδα. 

9.12 Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό για ‘εικονικό σχεδιασμό των μοσχευμάτων / 
πλέγματος / σύρματος με δυνατότητα επίθεσης μίας 3D εικόνας επί μίας πραγματικής 
εικόνας ή εικόνα 2D χαρτογράφησης. 

ΝΑΙ 

9.13 Να διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα καθοδήγησης ανευρύσματος με άμεσο και 
εύκολο τρόπο χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 3D και CT-like εικόνων. 

ΝΑΙ 

9.14 Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα για την ορθή καθοδήγηση και 
σχεδιασμό εμβολισμών σε ηπατικές περιοχές. ΝΑΙ 

9.15 Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό για την απεικόνιση τρισδιάστατης 
απεικόνισης σχημάτων ροής, απεριόριστου αριθμού, σε σχέση με την επιπλέον 
διάσταση του χρόνου (4D), με μία μόνο έγχυση σκιαγραφικού, για τη περαιτέρω 
μείωση της δόσης και του σκιαγραφικού. 

ΝΑΙ 

9.16 Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματων διαδοχικών λήψεων κάτω άκρων αγγείων 
καθώς και σπονδυλικής στήλης, με συγχρονισμό κίνησης ανιχνευτή - λυχνίας, για τη 
λήψη και αυτόματη συρραφή καθώς και ανασύνθεση εικόνων (image reconstruction), 
ώστε να καλύπτονται εξετάσεις όπως άνω και κάτω κοιλίας (colon map). Να διαθέτει 
τη δυνατότητα πλήρους απεικόνισης της υπό εξέταση περιοχής σε μια και μόνο 
εικόνα. 

ΝΑΙ 

9.17 To σύστημα επεξεργασίας τρισδιάστατων (3D) εικόνων να ελέγχεται από 
αντίστοιχο χειριστήριο στο πλάι του εξεταστικού τραπεζιού στην αίθουσα εξέτασης. ΝΑΙ 

9.18 Να διαθέτει δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom) σε τρισδιάστατες (3D) εικόνες, 
άμεσα και εύκολα με ένα κλικ από το χειριστήριο παράπλευρα της εξεταστικής 
τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό να επικεντρώνεται άμεσα στο κέντρο του πεδίου 
ενδιαφέροντος αυτόματα δίχως να θυσιάζεται η υψηλή ανάλυσης της εικόνας. 
 

ΝΑΙ 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ: ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  
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11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 

11.1 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητους σταθμούς εργασίας για τη 
διαχείριση εικόνων των νέων περιστατικών μαζί με παρελθόντος χρόνου εικόνες 
ασθενών. Να συνοδεύεται με ισχυρό υπολογιστικό σύστημα νέας γενιάς και δύο (2) 
έγχρωμες οθόνες, τουλάχιστον 27 ιντσών τουλάχιστον ανά σταθμό για τη διαχείριση 
των εικόνων στο χώρο ελέγχου και τη χρήση τους στο χώρο εξέτασης με απεικόνιση 
στη κύρια μεγάλη οθόνη του ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος σε 
πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ 

11.2 Να διαθέτουν υποστήριξη Προτύπων HL7. Η προσφερόμενη λύση να 
υποστηρίζει το πρότυπο HL7 έκδοσης 2.5 (ή μεγαλύτερη) για την επικοινωνία και 
ανταλλαγή δεδομένων. 

ΝΑΙ 

11.3 Να είναι συμβατοί με το πρότυπο DICOM 3.0. Το προσφερόμενο σύστημα θα 
υποστηρίζει κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω DICOM SOP Classes: Verification SCU/SCP, 
Storage SCU/SCP, Storage Commitment SCU/SCP, Query Retrieve SCU/SCP, Print 
Management SCU. Να επισυναφτεί σχετικό κείμενο συμμόρφωσης με το πρότυπο: 
DICOM Conformance Statement. 

ΝΑΙ 

11.4 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής και μη DICOM 
εικόνων (jpeg, bmp, tiff και pdf) σε υπάρχουσα ή νέα εξέταση. 

ΝΑΙ 

11.5 Να διαθέτουν υποστήριξη Προτύπων IHE ή ισοδύναμων. Η προσφερόμενη λύση 
να υποστηρίζει τις αρχές του ΙΗΕ (Integrating the Healthcare Enterprise) 

ΝΑΙ 

11.6 Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα μη απωλεστικής (lossless) συμπίεσης. ΝΑΙ 

11.7 Η εφαρμογή θα καλύπτει αυτόματα την εκάστοτε οθόνη ανάλογα με τις 
προτιμήσεις και την διάταξη των οθονών. 

ΝΑΙ 

11.8 Το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης της εξέτασης σε 
αποθηκευτικά μέσα: σε φάκελο σε μορφή JPEG ή BMP, σε φάκελο ως αρχείο 
DICOM, σε CD/DVD. 

ΝΑΙ 

11.9 Να διαθέτουν δυνατότητα μεταφοράς της εξέτασης μέσω DICOM σε άλλο 
προορισμό DICOM μέσω δικτύου. 

ΝΑΙ 

11.10 Να διαθέτουν δυνατότητα εκτύπωσης εικόνων DICOM:  
Επιλογή εκτυπωτή, Επιλογή προσανατολισμού, Επιλογή διάστασης φιλμ, Επιλογή 
διαμόρφωσης φιλμ (layout), Επιλογή αριθμού αντιγράφων, Εμφάνιση/απόκρυψη 

ΝΑΙ 
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Δημογραφικών στοιχείων, Εκτύπωση πραγματικού μεγέθους ή όχι. 

11.11 Να διαθέτουν κατάλληλο σχεδιασμό λύσης με ένα σταθμό servers & Storage με 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

ΝΑΙ 

11.11.1 Εξυπηρετητής (server) 
Η λύση πρέπει να είναι βασισμένη σε αρχιτεκτονική server – client.  

ΝΑΙ 

11.11.2 Ο εξυπηρετητής (server) θα πρέπει να είναι τεχνολογίας για εγκατάσταση σε 
rack 

ΝΑΙ 

11.11.3 Ο server να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις περιγραφόμενες δυνατότητες των 
παραγράφων 11.14-11.24 μέσω (κατ’ ελάχιστο) virtual υποδομής.  

ΝΑΙ 

11.11.4 Ο server να φέρει διπλό τροφοδοτικό για αυξημένη διαθεσιμότητα. ΝΑΙ 

11.11.5 Ο server να διαθέτει μνήμη RAM τουλάχιστον 128 GB. ΝΑΙ 

11.11.6 O server να διαθέτει επεξεργαστή τύπου Intel Xeon 12-Core ή ισοδύναμο ή 
και καλύτερο. 

ΝΑΙ 

11.11.7 Ο server να μπορεί να φιλοξενήσει λογισμικό εικονικών μηχανών (virtual 
machines) οι οποίες να διαθέτουν λειτουργικό σύστημα τύπου Microsoft Windows 
2012 Server (64 bit) ή ισοδύναμο ή και καλύτερο 

ΝΑΙ 

11.12 Να διαθέτουν ελεγκτή για τη σύνδεση με το αποθηκευτικό μέσο, Storage Array 
Network (SAN) ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 

11.13  Σύστημα Storage device 
11.13.1 Να διαθέτει σύστημα Storage device νέας τεχνολογίας τύπου Storage Array 
Network (SAN) ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ 

11.13.2 Να διαθέτει συστοιχία γρήγορων δίσκων σε διαμόρφωση τουλάχιστον RAID5 
για την βάση δεδομένων και τα λειτουργικά συστήματα. 

ΝΑΙ 

11.13.3 To Storage Array Network (SAN) να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 48 TB. Οι 
εικόνες να μπορούν να αποθηκεύονται τοπικά (On-line storage) για τουλάχιστον 
πέντε (5) έτη με δυνατότητα επέκτασης > 100ΤΒ. 

ΝΑΙ 

11.14 Να διαθέτουν κατάλληλο λογισμικό για κλινικά Πακέτα – και επεξεργασία 
εικόνων με τα παρακάτω εργαλεία: 
           Πλοήγηση  

Scout/localizer 
Cine 
Cursor mode 

ΝΑΙ 
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Σύνδεση σειρών 
 

11.15 Επεξεργασία Εικόνας 

 Zoom 

 True size 

 1:1 pixel 

 Lens (magnifying glass) 

 Invert 

 Pan 

 Rotation 

 Flip horizontal/vertical 

 Window/Level 

 Manual 

 Window/level presets 

 Calibration 

 Calibration circle 

 Calibration line 

ΝΑΙ 

11.16 Τμηματοποίηση εξέτασης ΝΑΙ 

11.17 Διαίρεση εικόνων ΝΑΙ 

11.18  Διαγραφή εικόνων ΝΑΙ 

11.19 Διευθέτηση εξέτασης με παραγγελία ΝΑΙ 

11.20 Σύνδεση Σειρών ΝΑΙ 

11.21 Χειροκίνητα ΝΑΙ 

11.22 Αυτόματα ΝΑΙ 

11.23 Να υποστηρίζει spine labelling ΝΑΙ 

11.24 Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό ποσοτικής ανάλυσης αγγειογραφικών 
εικόνων 

ΝΑΙ 

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 

12.1 Να διαθέτει αυτόνομο πολυκαταγραφικό σύστημα αιμοδυναμικών παραμέτρων 
τελευταίας τεχνολογίας. Το προσφερόμενο πολυκαταγραφικό σύστημα να είναι 

ΝΑΙ 
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πλήρως συμβατό με το ψηφιακό συγκρότημα αγγειογραφίας. Να αναφερθούν τα 
χαρακτηριστικά του. 

12.2 Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα σχετικά παρελκόμενα (καλώδιο ΗΚΓ κλασσικό 
και ακτινοπερατό απαγωγών ενδοκάρδια κανάλια, διασυνδετικά καλώδια αιματηρών 
πιέσεων, περιχειρίδες ενηλίκων κτλ.)  

ΝΑΙ 

12.3 Η μονάδα ενισχυτή να είναι μικρού όγκου, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί είτε 
κάτω από το τραπέζι του ασθενούς είτε με βάση στήριξης στο κρεβάτι και να συνδέεται 
με τον υπολογιστή του συστήματος. 

ΝΑΙ 

12.4 Το υπολογιστικό σύστημα της κεντρικής μονάδας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
& μεγάλης υπολογιστικής ικανότητας για τη λήψη και την επεξεργασία δεδομένων. Να 
περιγραφούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του: CPU quad-core κατά 
προτίμηση, 4 Gbyte RAM τουλάχιστον, μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα με σκληρό 
δίσκο HDD τουλάχιστον 500 GB, περιφερειακά DVD-R/CD-R DVD-R και λειτουργικό 
σε περιβάλλον windows. 

ΝΑΙ 

12.5 Να συνοδεύεται από δύο (2) έγχρωμες οθόνες 19’ τουλάχιστον TFT, υψηλής 
ανάλυσης και ευκρίνειας 1280x1024 στην αίθουσα ελέγχου. Να απεικονίζονται όλες οι 
κυματομορφές στην πρώτη οθόνη σε πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ 

12.6 Να συνοδεύεται με μία τουλάχιστον έγχρωμη οθόνη 19’ τουλάχιστον TFT, 
υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας 1280x1024 στην αίθουσα εξέτασης, για την 
απεικόνιση αιμοδυναμικών παραμέτρων, συμβατή με το ψηφιακό συγκρότημα 
αγγειογραφίας 

ΝΑΙ 

12.7 Να διαθέτει ειδικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με πλήκτρα άμεσης πρόσβασης 
για διάφορες λειτουργίες και mouse για εύκολη χρήση στο Control room. 

ΝΑΙ 

12.8 Να διαθέτει DVD RW για την εύκολη αποθήκευση και αναζήτηση δεδομένων 
κάποιας μελέτης. 

ΝΑΙ 

12.9 Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής ταχύτητας σάρωσης κυματομορφών. ΝΑΙ 

12.10 Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο όλων των 
επιλεγμένων κυματομορφών και μετρήσεων (π.χ. καρδιακού ρυθμού SpO2, NBP, 
αιματηρών πιέσεων (συστολική, διαστολική, μέση) κ.λπ. καθώς και αποθήκευσης 
δεδομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (επιλογή χρήστη) συγχρονισμένες με τις 
εικόνες του αγγειογραφικού συστήματος. 

ΝΑΙ 

12. 11 Να διαθέτει δυνατότητα επισήμανσης σημαντικών γεγονότων (event marketing). ΝΑΙ 



Β-25 
 

12.12 Να διαθέτει ακουστικό μήνυμα σε περίπτωση που οι πιέσεις είναι εκτός των 
προκαθορισμένων ορίων. 

ΝΑΙ 

12.13 Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) για την 
προστασία του πολυκαταγραφικού. 

ΝΑΙ 

12.14 Να είναι πλήρως συμβατό με πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 και να 
μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο με το πρωτόκολλο DICOM. 

ΝΑΙ 

12.15 Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα του ιδίου οίκου για την τοποθέτηση του 
εξοπλισμού στην αίθουσα ελέγχου. 

ΝΑΙ 

12.16 Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το ψηφιακό συγκρότημα 
αγγειογραφίας για την εύκολη μεταφορά εντολών και δεδομένων για μεγαλύτερη 
ευκολία χρήσης και βέλτιστη εργονομία. 

ΝΑΙ 

13. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

13.1  Αναισθησιολογικό μηχάνημα το οποίο να αναρτάται στην αναισθησιολογική 
στήλη οροφής του Εργαστηρίου και να φέρει όλο τον ανάλογο εξοπλισμό εξάρτησης, 
σύμφωνα με την Προσθήκη «2» της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής). 

ΝΑΙ 

13.2  Μόνιτορ αναισθησίας παρακολούθησης ασθενών, σύμφωνα με την Προσθήκη 
«3» της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής). 

ΝΑΙ 

13.3  Ειδική Video Camera παρακολούθησης της διαδικασίας της επέμβασης για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και για την ιατρική χρήση των εξεταζόμενων μέσα στον 
χώρο εξέτασης συνδεδεμένη σε αυτόνομο ψηφιακό καταγραφικό. 

ΝΑΙ 

13.4  Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουσιώδη και απαραίτητα για την 
ασφαλή, καλή και πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού, τη χρήση και τη συντήρησή του 
(θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερθείσα τιμή της οικονομικής προσφοράς), 
καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο. 

ΝΑΙ 

13.5  Να διαθέτει σταθεροποιητή τάσης δικτύου, για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
μηχανήματος. Να προσφέρει εξωτερικό σταθεροποιητή τάσης on-line, 250KVA, (για 
την απρόσκοπτη λειτουργία και αυτονομία 40 λεπτών αλλά και αυτομετασχηματιστή 
(μετασχηματιστή γαλβανικής απομόνωσης) για την προστασία του προσωπικού και 
των ασθενών. Επίσης να γίνει σύνδεση του UPS με τα H-Z του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ 

14.ΓΕΝΙΚΑ 
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14.1 Το πλήρες συγκρότημα, όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, θα πρέπει να προσφερθεί με εγγύηση καλής 
λειτουργίας διάρκειας σαράντα οκτώ (48) μηνών τουλάχιστον (από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής), στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ανταλλακτικών για τυχόν επισκευές και οι απαιτούμενοι κατά 
έτος έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας καθώς επίσης και οι απαιτούμενες ακτινολογικές λυχνίες, ψηφιακοί ανιχνευτές και τα 
παρελκόμενα εκτός των αναλωσίμων. Επίσης θα περιλαμβάνεται εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για χρονικό 
διάστημα δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή τους. 

14.2 Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται και προσφορά πλήρους τεχνικής κάλυψης του συνόλου του 
συγκροτήματος, περιλαμβανομένων των κάθε φύσης ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων και των ακτινολογικών 
λυχνιών και των ψηφιακών ανιχνευτών) προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης καθώς των τακτικών ρυθμίσεων – 
ελέγχων καλής λειτουργίας, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Τα εν λόγω στοιχεία δίδονται ενημερωτικά και δεν θα 
αξιολογηθούν για την επιλογή του προμηθευτή. 

14.3 Να συνοδεύεται από επίσημα εγχειρίδια χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα (USER 
MANUAL) και επίσημα εγχειρίδια συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα. 

14.4 Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές που ζητούνται και 
να τεκμηριώνονται με σαφείς παραπομπές μέσω του τεχνικού φυλλαδίου της κατασκευάστριας εταιρείας που πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην προσφορά. 

14.5 Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού, 
των τεχνολόγων στην χρήση και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του καθώς και τεχνικών του Νοσοκομείου. Στην 
προσφορά θα περιλαμβάνεται αναλυτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση κάθε μίας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες 
προσωπικού. 

14.6 Θα πρέπει να υφίσταται τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού, για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλαβών ή 
λοιπών αναγκών. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης τεχνικών της προσφέρουσας εταιρείας στο 
συγκεκριμένο προσφερόμενο εξοπλισμό. 

14.7 Να αναφερθεί χρονοδιάγραμμα προληπτικών συντηρήσεων σύμφωνα με τον κατασκευαστή με πλήρη περιγραφή της 
απαιτούμενης συντήρησης και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών για βάθος 10ετίας. 

14.8 Η προμηθεύτρια εταιρεία να συμπεριλάβει στη προσφορά της (στην οικονομική προσφορά με τιμές) λίστα 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα προσφερόμενα είδη. Τα εν λόγω στοιχεία δίδονται ενημερωτικά και δεν θα 
αξιολογηθούν για την επιλογή του προμηθευτή.  

14.9 Να παρέχεται κατά τον χρόνο εγγύησης αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του (software και hardware) του  
συστήματος Ψηφιακής Αγγειογραφίας δύο επιπέδων (Biplane) ώστε να είναι αναβαθμισμένο με την τελευταία έκδοση 
λειτουργίας. 
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14.10 Η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος Ψηφιακής Αγγειογραφίας δύο (2) επιπέδων (Biplane) να 
πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή στο 251 ΓΝΑ. Εργασίες κατασκευής, υποδομής (ηλεκτρικό δίκτυο, σύνδεση 
pacs, internet κ.α) και 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 της προσφοράς του. 

14.11 Ο χώρος που θα τοποθετηθεί θα υποδειχτεί από το 251 ΓΝΑ. 

14.12 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει: 

          14.12.1 Να προβεί σε εργασίες διαμόρφωσης-ενίσχυσης του χώρου που θα είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα και 
κατασκευής-διαμόρφωσης του χώρου Ελέγχου (ControlRoom), του χώρου Επεξεργασίας (WorkStationRoom), της 
ανάνηψης ασθενών στην οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται και μικρές επεμβάσεις αλλά και του τεχνικού δωματίου. 

          14.12.2 Να τοποθετήσει τις αναγκαίες κλιματιστικές μονάδες και μονάδες εξαερισμού προσαρμοσμένες στις 
υπάρχουσες δομές, ώστε η αίθουσα να έχει περιβάλλον υψηλής πίεσης χειρουργείου (ο κλιματιζόμενος αέρας να αλλάζει 
από 12 -24 φορές την ώρα κατ’ επιλογή). 

         14.12.3 Να προβεί στην ενίσχυση των θωρακίσεων του χώρου (π.χ. μόλυβδος τοίχων, αντικατάσταση θυρών 
εσωτερικών και εξωτερικών οι τελευταίες με μεγάλο πάχος ηχομόνωσης (μεγαλύτερο των 10 εκατοστών) και όλες με 
αυτοματοποιημένο αλλά και χειροκίνητο σύστημα ανοίγματος και ελέγχου, μολυβδύαλος παρατήρησης κλπ), σύμφωνα με 
μελέτη ακτινοπροστασίας που θα εκπονήσει ο αρμόδιος Ακτινοφυσικός του 251 ΓΝΑ και η οποία θα έχει εγκριθεί από την 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, πριν από την έναρξη των επιτόπιων εργασιών. Η μελέτη θα παραδοθεί πριν την 
διεκπεραίωση του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν, ενός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΠΑ να προσκομίσουν στο 251 ΓΝΑ σχέδιο-κάτοψη 
και τομή με την ακριβή θέση του μηχανήματος στον χώρο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας (απόστασης 
εστίας δέρματος, παράμετροι λυχνίας κ.λ.π.) ώστε να εκπονηθεί η μελέτη από τον Ακτινοφυσικό του 
Νοσοκομείου. Η κατάθεση του σχεδίου γίνεται επί αποδείξει στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, 
κατόπιν επικοινωνίας με τον Ασμχο (Ο) Κυριάκο Μπεχράκη και τον Επγό (Ο) Ευστάθιο Ντίνο (τηλ.: 210-
6594609/4641/4642/4647) και εν συνεχεία αποστέλλεται (από την επιτροπή) στο 251 ΓΝΑ.  

         14.12.4 Να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες οικοδομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες του 
χώρου, που απαιτούνται για την αρχική και βέλτιστη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος αλλά και για την εκτέλεση 
του Ιατρικού έργου: αντιμικροβιακή κάλυψη τοίχων , αγώγιμο δάπεδο διαμόρφωσης του χώρου στην κύρια αίθουσα στο 
δωμάτιο Ελέγχου (ControlRoom), του χώρου Επεξεργασίας (WorkStationRoom) και της ανάνηψης ασθενών. Οι εργασίες 
αυτές να πραγματοποιηθούν καθ’ υπόδειξη του Ιατρικού προσωπικού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

         14.12.5 Να προβεί σε εργασίες αποξήλωσης του ήδη υπάρχοντος συστήματος και σε εργασίες συσκευασίας και 
μεταφοράς σε χώρο που θα υποδειχτεί από τους αρμόδιους εφοδιαστικούς φορείς του νοσοκομείου. 
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         14.12.6 Να εγκαταστήσει νέα φωτιστικά σώματα σε χώρους του τμήματος (Αίθουσα επεμβάσεων, Τεχνικό δωμάτιο, 
Control Room, Ανάνηψης) με ρυθμιζόμενη ένταση κατάλληλα για Ιατρική γνωμάτευση καθώς και βοηθητικά φωτιστικά 
ψυχολογικής υποστήριξης του ασθενούς σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 

15. Για το χρόνο εγγύησης θα ισχύουν τα παρακάτω: 

         15.1 Ο προμηθευτής θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη 
με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ). 

          15.2 Ο προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν πλήρη προληπτικό έλεγχο και συντήρηση, που θα εκτελείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε συχνότερα χρονικά διαστήματα εφ’ όσον απαιτηθεί, ανάλογα με τον βαθμό αξιοποίησής 
του (προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση) 

          15.3 Να συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση της λυχνίας και των ψηφιακών ανιχνευτών κατά την περίοδο της 
εγγύησης. 

          15.4 Να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από 
κλήση γραπτή, fax ή τηλεφωνική, από τους αρμόδιους του Νοσοκομείου (επανορθωτικές  συντηρήσεις). 

          15.5 Να ενημερώνει το τμήμα σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και 
να προβαίνει άμεσα στην εφαρμογή τους με την σύμφωνη γνώμη τους σε μέρες και ώρες που δεν επηρεάζουν την 
εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 

         15.6 Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για εκτίμηση της βλάβης άμεσα από 
τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης του νοσοκομείου (χρόνος ανταπόκρισης), χωρίς καμία 
επιβάρυνση. Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης : 24 ώρες. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης επίλυσης της βλάβης να δίνεται 
γραπτή ενημέρωση για το πρόβλημα και την ημερομηνία αποκατάστασης αυτού. 

         15.7 Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος λόγω βλάβης, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 10 (δέκα) ημερολογιακές ημέρες ανά έτος και συνολικά τις τρεις (3) ημέρες ανά βλάβη. Βλάβη 
θεωρείται οποιαδήποτε δυσλειτουργία του μηχανήματος που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου. 

         15.8 Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι ημέρες ακινητοποίησης οποιουδήποτε μέρους του 
μηχανήματος. Για κάθε τέτοια ημέρα άνω των 10 ημερολογιακών ημερών ετησίως, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή 
παράταση κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης. 

          15.9 Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την 
παρέλευση πέντε (5) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να 
αναθέσει την επισκευή του εν λόγω υπό προμήθεια είδους σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον 
προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της 
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υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής. 

          15.10 Όταν αποδεδειγμένα το υπό προμήθεια είδος λόγω βλαβών παραμένει κατά τα δύο (2) πρώτα χρόνια της 
εγγύησης εκτός λειτουργίας είτε για διάστημα άνω του ενός (1) μηνός συνεχώς, είτε για διάστημα πέραν των τριών (3) 
μηνών αθροιστικά, τότε θεωρείται ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει 
ολοκληρωτικά σε αντίστοιχο σύστημα ίδιων δυνατοτήτων με αυτό που περιγράφεται. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
δεν το αντικαταστήσει η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη. 

 16. Ο προμηθευτής να αναφέρει στην προσφορά του λεπτομερώς τη διαδικασία και τον τρόπο επικοινωνίας για 24ωρη 
αναγγελία βλαβών συμπεριλαμβανομένων και των αργιών για κάλυψη κατ’ ελάχιστον των υπηρεσιών της εγγύησης. Να 
αναφέρει αναλυτικά αριθμό τηλεφώνου (σταθερό και κινητό), αριθμό Fax και ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία με τον 
υπεύθυνο τεχνικό του προμηθευτή. 

  17. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας διαθέτοντας προσωπικό (καθώς και τυχόν 
αναλώσιμο υλικό απαραίτητο για την εκπαίδευση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ως εξής: 

      17.1 Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη 
και παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι 
το λιγότερο πέντε (5) και δύναται να παραταθεί σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής 
παραλαβής. 

    17.2 Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και εκτός, για την εκπαίδευση ενός (1) ιατρού και δύο (2) 
τεχνολόγων της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού καθώς και βασικών αρχών συντήρησης και επισκευής του 
είδους. 

    17.3 Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς για την εκπαίδευση ενός (1) ακτινοφυσικού του Νοσοκομείου στη χρήση και τον έλεγχο 
ποιότητας και ακτινοπροστασίας της διάταξης. 

    17.4 Να πραγματοποιηθεί αναλυτική εκπαίδευση ενός (1) τεχνικού του Νοσοκομείου στη συντήρηση και τον ποιοτικό 
έλεγχο του μηχανήματος. Να παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση συσκευές laptop και  εργαλεία που είναι απαραίτητα 
για την συντήρηση του μηχανήματος. 

18. Να προσφερθεί πρόγραμμα αναλυτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αυτή θα πραγματοποιηθεί τόσο επί τόπου, όσο 
και σε άλλο τόπο, εντός ή εκτός Ελλάδος, που θα ορίσει ο προμηθευτής. Σε περίπτωση που η εκπαίδευση 
πραγματοποιηθεί εκτός του Νοσοκομείου, τα έξοδα μετακίνησης διαμονής και εκπαίδευσης του προσωπικού του 
Νοσοκομείου θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Το ανωτέρω διάστημα θα επιλεγεί από το Νοσοκομείο. 

19. Ο προμηθευτής υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να πραγματοποιήσει εκπαίδευση-παρακολούθηση και σε  
επιπλέον ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό της Υπηρεσίας στον τόπο εγκατάστασης. 
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                            Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο            Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Τεχνική Προδιαγραφή για Φορητό Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Επεμβατικής Τεχνολογίας (Είδος παρ. 10) 
«2» Αναισθησιολογικό Μηχάνημα Αναρτημένο σε Στήλη Αναισθησιολόγου (Είδος παρ. 13.1) 
«3» Αναισθησιολογικό Monitor (Είδος παρ. 13.2) 
 

20. Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός του χρονικού διαστήµατος από την λήξη της συμβατικής περιόδου εγγύησης µέχρι 
και την παρέλευση του διαστήµατος των δέκα (10) τουλάχιστον ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, να 
παράσχει επί πλέον µία τουλάχιστον ανάλογη εκπαίδευση δέκα (10) ημερών, ύστερα από αίτηµα της υπηρεσίας χωρίς την 
καταβολή πρόσθετης αµοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού 
(ιατρών, φυσικών τεχνολόγων κλπ). 

21. Να παρέχει πιστοποιητικό εκπαίδευσης του συστήματος στο προσωπικό που θα εκπαιδευτεί και πιστοποιητικό 
παρακολούθησης στο προσωπικό. 

22. Στην οικονομική προσφορά να αναφερθεί το κόστος της ακτινολογικής λυχνίας και των ψηφιακών ανιχνευτών του 
μηχανήματος, καθώς και ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής. 
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               ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
               ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
               05 Ιουν 19 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡ. 10) 
 

ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας κατάλληλο για επεμβατική ακτινολογία, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, μικρού όγκου και βάρους 
≤5 κιλών,  με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 80 λεπτών, ευέλικτο, τύπου tablet με κεφαλές ασύρματης τεχνολογίας για 
εύκολη χρήση σε άσηπτο περιβάλλον αιμοδυναμικού εργαστηρίου και εύκολη μετακίνηση εντός του εν λόγω χώρου, αποτελούμενο από: 

1.  Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 
2.  Ασύρματη ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-5MHz), κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, κ.λπ. και η 

οποία να διαθέτει σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. 
3.  Ασύρματη ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (3-8MHz), κατάλληλη για εξετάσεις αγγείων και η οποία να διαθέτει 

σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. 
4. Ασύρματη ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (5-12MHz), κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων και αγγείων 

και η οποία να διαθέτει σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. 
5. Ειδικό τροχήλατο του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. 

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ   

Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan) ΝΑΙ (Ναι περιγραφεί αναλυτικά) 

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) 

ΝΑΙ (Ναι περιγραφεί αναλυτικά) 

Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του ΝΑΙ (Ναι περιγραφεί αναλυτικά) 
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θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων 
και αύξηση της ευκρίνειάς τους. 

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing) ΝΑΙ (Ναι περιγραφεί αναλυτικά) 

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων 
εικόνων 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Σύστημα εστίασης ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Υψηλό Δυναμικό Εύρος  (Dynamic Range) ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

Βάθος σάρωσης ≥24 cm 

Έγχρωμη LCD Οθόνη ≥15” 

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ  

Λογισμικό διαχείρισης εικόνων ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

USB/Flash drive ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ  

Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής Ακτινολογία, Παθολογία, Αγγειολογία, Ουρολογία, 
Γυναικολογία, Καρδιολογία, Χειρουργική, 
Παιδιατρική, Ορθοπεδική (Μυοσκελετικό), κ.λπ. 

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

B-Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Color Doppler (CFM) ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)   

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler Να ρυθμίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά προς επιλογή)  

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες Full DICOM 

Θύρα LAN  ΝΑΙ 

Ασύρματη επικοινωνία δικτύου ΝΑΙ 

 
                           Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο            Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
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          ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
          05 Ιουν 19 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΣΤΗΛΗ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ (ΕΙΔΟΣ ΠΑΡ. 13.1) 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 1. Το υπό προμήθεια αναισθησιολογικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι 
αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστές, 
κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών (ενήλικες, παιδιά, νεογνά) χωρίς 
καμία αλλαγή των συστημάτων του. 
 
 2. Να αναρτάται σε στήλη με αντίστοιχη συμβατή βάση στήριξης/σύνδεσης, 
επιφάνεια γραφής και βραχίονα για την τοποθέτηση μόνιτορ. 
 
 3. Να αποτελείται από τα ακόλουθα: 
 
  α. Κυρίως μηχάνημα αναισθησίας 
 
  β. Αναπνευστήρα 
 
  γ.  Μόνιτορ αναπνευστικών παραμέτρων 
 
  δ.  Σύστημα παρακολούθησης αιμοδυναμικών παραμέτρων  
 
  ε.  Στήλη αναισθησιολόγου 
 
   Όλα τα ανωτέρω να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, να υπάρχει 
τεκμηριωμένη συμβατότητα μεταξύ τους. 
 
 4. Το λογισμικό (μενού) όλου του προσφερόμενου παραπάνω εξοπλισμού να 
είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Β. ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
 

1. Να φέρει σωλήνες με μη ανταλλάξιμες συνδέσεις για τροφοδοσία από 
κεντρική παροχή αερίων Ο2, Ν2Ο και πεπιεσμένου αέρα συμβατούς με το σύστημα 
παροχής αερίων του Νοσοκομείου. 

 
2. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις ή μανόμετρα στην οθόνη του μηχανήματος, 

για την πληροφόρηση του χειριστή αναφορικά με τη σωστή τροφοδοσία του 
μηχανήματος από την κεντρική παροχή αερίων. 
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3. Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης και ρύθμισης φρέσκων αερίων 
έως 15lt/min περίπου, ικανό για την κάλυψη των απαιτήσεων της Low και Minimal 
Flow αναισθησίας. Να διαθέτει και ψηφιακά ροόμετρα για την επιπλέον ενημέρωση 
του χειριστή. Να διαθέτει τη δυνατότητα απευθείας ρύθμισης: 

 
 α. Του ποσοστού Ο2 των φρέσκων αερίων. 
 

β. Της συνολικής ροής φρέσκων αερίων, διατηρώντας σταθερό το 
ποσοστό Ο2. 

 
  4. Να διαθέτει σύστημα εξασφάλισης ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2 στα φρέσκα 
αέρια όχι μικρότερης του 25% όταν επιλέγεται μίγμα φρέσκων αερίων Ο2/Ν2Ο. Στην 
περίπτωση πτώσης της πίεσης του Ο2 το μηχάνημα να μεταπίπτει αυτόματα σε 
λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα διατηρώντας τη συνολική ροή των φρέσκων αερίων 
αναλλοίωτη. 
 
 5. Να διαθέτει αυτόματη ανάλυση των περιπτώσεων συναγερμών, αποκλίσεων 
ή δυσλειτουργιών και αυτόματη κατάταξη και απεικόνισή τους, ανάλογα με τη 
σπουδαιότητά τους. Να διαθέτει απαραιτήτως οπτικοακουστικό συναγερμό για: α). μη 
σωστή πίεση τροφοδοσίας Ο2 β). κατά λεπτό αερισμό γ). πίεση αεραγωγών δ). 
διαρροή. 
 
 6. Να φέρει σύστημα προσαρμογής δύο (2) ενεργών εξαερωτών για χορήγηση 
αναισθητικών αερίων, με διάταξη ασφαλείας που να αποκλείει την ταυτόχρονη 
ενεργοποίηση και των δύο εξαερωτών. 
 
 7. Να διαθέτει κύκλωμα επανεισπνοής: 
 
  α. Με κάνιστρο νατρασβέστου πολλαπλών χρήσεων, μεγάλης 
χωρητικότητας για πολύωρες επεμβάσεις. Να δέχεται και κάνιστρα μίας χρήσεως για 
τις περιπτώσεις σηπτικών περιστατικών 
 
  β. Κατά προτίμηση θερμαινόμενο για την αποφυγή συμπύκνωσης 
υδρατμών εντός αυτού κατά τη διάρκεια τόσο της κλασικής, όσο της Low και της 
Minimal Flow αναισθησίας. 
 
  γ. Με βαλβίδα ασφαλείας πίεσης ασθενή, κατά προτίμηση με δυνατότητα 
ταχείας εκτόνωσης. 
 
 8. Δυνατότητα χορήγησης 100% οξυγόνου με χειροκίνητο αερισμό μέσω 
διαβαθμισμένου μηχανικού ρυθμιστή ροής, σε περίπτωση πτώσης της ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας και εξάντλησης και της μπαταρίας. Η ροή να διέρχεται μέσα από τον 
εξαερωτήρα για χορήγηση και αναισθητικού αερίου. 
 
 9. Να ανιχνεύει, να αναγνωρίζει και να μετρά αυτόματα τη συγκέντρωση του 
χορηγούμενου πτητικού αναισθητικού. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης 
δύο πτητικών με απεικόνιση των συγκεντρώσεών τους.  
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 10. Να πραγματοποιεί αυτοέλεγχο των ηλεκτρονικών και μηχανικών 
συστημάτων του και έλεγχο διαρροών πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία. Να 
αναφερθεί ο εκτιμώμενος χρόνος πραγματοποίησης του αυτοελέγχου. 
 
 11. Να διαθέτει επιπρόσθετη, ενσωματωμένη έξοδο οξυγόνου με ροή 
ρυθμιζόμενη έως περίπου 10L/min, για οξυγονοθεραπεία (μάσκες venturi κλπ). 
 
 12. Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων (scavenging system) αποτελούμενο 
από δοχείο συλλογής αναισθητικών αερίων με ενσωματωμένο δείκτη της 
απορροφητικής ικανότητας της απαγωγής της αίθουσας.  
 
 13. Να διαθέτει αναρρόφηση βρόχων (με αέρια μηχανήματος, ή VAC) 
 
Γ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 
 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με υψηλή εισπνευστική ροή (τουλάχιστον 
160 L/min), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος και να λειτουργεί: 

 
 α. Ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz και πνευματικά με αέρα και O2 ή 
 
 β. Αμιγώς ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz . 
 
2. Να αναφερθεί η τεχνολογία του αναπνευστήρα. Να αναφερθεί το πρωτεύον 

και το δευτερεύον αέριο και η μέση κατανάλωση αερίου οδήγησης (για την πρώτη 
περίπτωση). Σε περίπτωση απώλειας του πρωτεύοντος οδηγού αερίου η πνευματική 
λειτουργία του αναπνευστήρα πρέπει να συνεχίζεται αυτόματα με το δευτερεύον 
οδηγό αέριο και να εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη. 

 
3. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να προσδίδει 

αυτονομία τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών. 
 
4. Τα μέρη που επιμολύνονται από εκπνεόμενα αέρια να αποστειρώνονται σε 

κλίβανο με θερμοκρασία άνω των 120 oC. 
 
5. Να διαθέτει εξελιγμένη, εύχρηστη και ευδιάκριτη διάταξη ασκού, που 

αποσπάται με ευκολία στις περιπτώσεις καθαρισμού-αποστείρωσης, για την 
περίπτωση αναπνευστήρα τεχνολογίας φισούνας. 

 
6. Να εκτελεί τους παρακάτω τρόπους αερισμού: 
 
 α. Αυτόματο (Spontaneous Breathing) και χειροκίνητο αερισμό (Manual 

Ventilation). 
 
 β. Μηχανικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου (Volume Control Ventilation 

VCV). 
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 γ. Μηχανικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (Pressure Control Ventilation 
PCV). 

 
 δ. Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (Synchronized 

Intermittent Mandatory Ventilation SIMV). 
 
 ε. Αερισμό υποστήριξης πίεσης (Pressure Support) με δυνατότητα 

ελέγχου του τερματισμού εισπνοής. 
 
 στ. Αυτόματο αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP). 
 
 ζ. αερισμό διφασικής πίεσης (PC-BIPAP). 
 
 η. Αερισμό συνδυασμού όγκου και πίεσης. (PC-VG ή VC-Autoflow ή 

αντίστοιχο). 
 
 θ. Λειτουργία καρδιακής παράκαμψης για χρήση σε περιπτώσεις 

εξωσωματικής αντλίας στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. 
 
7. Δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη για: 
 
 α. Συχνότητα αναπνοών έως 100 bpm. 
 
 β. Χρόνο εισπνοής 0,2-10 sec τουλάχιστον για την επίτευξη ανάστροφων 

σχέσεων Ι : Ε. 
 
 γ. Αναπνεόμενο όγκο (VT) από 20 ml.  
 
 δ. Πίεση PEEP έως 35 cm H2O τουλάχιστον. 
 
 ε. Χρόνου Plateau έως 60 %. 
 
 στ. Μέγιστη εισπνευστική πίεση έως 80 cm H2O τουλάχιστον. 
 
 ζ. Σκανδαλισμό ροής από 0,3 L/min περίπου. 

 
Δ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 
 1. Το κυρίως μηχάνημα αναισθησίας να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη 
οθόνη αφής τουλάχιστον 15’’, τεσσάρων (4) κυματομορφών, που να απεικονίζει σε 
ψηφιακές ενδείξεις τις παρακάτω παραμέτρους: 
 
  α. Συγκέντρωση εισπνεόμενου-εκπνεόμενου O2. 
 
  β. Χορηγούμενους όγκους (MV, VT) και αναπνευστική συχνότητα. 
 
  γ. Εφαρμοζόμενες πιέσεις (Peak, Plateau, Peep). 
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  δ. Συγκέντρωση  εισπνεόμενου-εκπνεόμενου Ν2Ο, CO2 και πτητικών 
αναισθητικών. 
 
  ε. Ενδοτικότητα (compliance), αντίσταση (resistance) και κλειστούς 
βρόχους πίεσης/όγκου και ροής/όγκου. 
 
  στ. Απορρόφηση αναισθητικών αερίων (MAC), διορθωμένη βάσει ηλικίας. 
 

2. Να διαθέτει απεικόνιση εξελιγμένου συστήματος καθοδήγησης του 
αναισθησιολόγου αναφορικά στην κατανάλωση φρέσκου αερίου, για την εξασφάλιση 
οικονομίας στην κατανάλωση των πτητικών αναισθητικών κατά τη LOW και MINIMAL 
FLOW αναισθησία. Το σύστημα να προτείνει τα απαιτούμενα παρεχόμενα φρέσκα 
αέρια βάσει των ρυθμίσεων του αναπνευστήρα. 

 
3. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και να απεικονίζει μηνύματα 

συναγερμού ταξινομημένα σε τρεις (3) κατηγορίες προτεραιότητας. 
 
4. Οι μετρήσεις των πτητικών αναισθητικών, του Ν2Ο και του CO2 να 

πραγματοποιούνται με αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας, του δε Ο2 μέσω 
παραμαγνητικού συστήματος για την αποφυγή αναλωσίμων αισθητήρων. 

 
Ε. ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 
 
 1. Στήλη αναισθησιολόγου κατάλληλη για χρήση σε άσηπτο και σηπτικό 
χειρουργείο με δυνατότητα ανύψωσης αναισθησιολογικού μηχανήματος. Μεταλλικής 
κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Να 
είναι νέας τεχνολογίας, από υλικά κατάλληλα για χειρουργείο και να εκτελεί 
περιστροφική  κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις και όλη η στήλη 
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και 
σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Κατάλληλη για ανύψωση βάρους μέχρι 180 κιλά 
(επί της στήλης και όχι στο βραχίονα). 
 
 2. Στήλη πέντε ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων 
αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής 1000 χιλ. περίπου, Με δυνατότητα 
ανάρτησης ραφιού και επιπρόσθετων βραχιόνων μόνιτορ στην μπροστινή επιφάνεια. 
 
 3. Οριζόντιοι βραχίονες συνολικού Μήκους 2000 χιλ (περίπου), Κάθετη 
ηλεκτρική κίνηση του δεύτερου βραχίονα καθ’ ύψος για την αποφυγή τραβήγματος 
καλωδίων. Οι συσκευές να κινούνται παράλληλα με τις παροχές ρεύματος/αερίων της 
κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται, περιστροφική κίνηση 330° ρυθμιζόμενο εύρος 
περιστροφής ανά 15° καθώς και δυνατότητα ανύψωσης βάρους μέχρι και 180kg. 
 
 4. Να διαθέτει παροχές (ηλεκτρικές + αερίων )  με μέγιστη δυνατότητα λήψεων 
ως και 80 τεμάχια. 
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 5. Να διαθέτει διπλά ηλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς 
χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης. 
 6. Να έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική της συμπεριφορά. Να συμμορφώνεται 
βάση των προτύπων 60601-1, 60601-1-2, ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια 
των χειρουργικών στηλών), και της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. 
 
 7. Να είναι πλήρως συμβατή με το σύστημα ανάρτησης του υπάρχοντος 
αναισθησιολογικού μηχανήματος. 
                       Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο       Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
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          ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
          05 Ιουν 19 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ MONITOR (ΕΙΔΟΣ ΠΑΡ. 13. 2)  
  
 1. Να είναι σχεδιασμένο για λειτουργία στο χειρουργείο, προστατευμένο από 
παράσιτα διαθερμίας και απινίδωσης. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, 
παιδιά και ενήλικες. 
 
 2. Να απεικονίζει τις αιμοδυναμικές παραμέτρους σε TFT-LCD, ιατρικού τύπου 
(medical grade), έγχρωμη οθόνη αφής, τουλάχιστον 10’’ με ταυτόχρονη απεικόνιση 
τουλάχιστον οκτώ (8) καναλιών. 
 
 3. Να διαθέτει τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες: 
 
  α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG). 
 
  β. Τέσσερις αιματηρές πιέσεις (IBP).  
 
  γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP). 
 
  δ. Δύο θερμοκρασίες (Τ1, Τ2). 
 

ε. Παλμική Οξυμετρία (SpO2). 
 
στ. Καρδιακή παροχή (CO). 
 

4. Να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με ενισχυτή καρδιακής 
παροχής (CO), νευρομυικού αποκλεισμού (ΝΜΤ) και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 
(EEG) τεσσάρων καναλιών. Η αναβάθμιση με τους προαναφερόμενους ενισχυτές να 
μη στερεί από το χρήστη την εποπτεία των υποχρεωτικών παραμέτρων.  

 
5. Να διαθέτει μνήμη (Trends) 24 ωρών για όλες τις μετρούμενες 

παραμέτρους. 
 
6. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο επικοινωνίας Ethernet.  
 
7. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες για σύνδεση εξωτερικών συσκευών. 
 
8. Οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (Alarms) και ρυθμιζόμενα όρια. 
 
9. Να διαθέτει θύρα αναλογικής εξαγωγής δεδομένων ECG και αρτηριακής 

πίεσης (τιμές και κυματομορφές). 
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10. Να διαθέτει σταθμό εργασίας ιατρικού τύπου, που να διαθέτει έγχρωμη 
οθόνη αφής τουλάχιστον 19” και να απεικονίζει τις τιμές αυτού του monitor στην 
οθόνη του. Η επικοινωνία μεταξύ τους να γίνεται μέσω δικτύου ethernet. 

 
11. Να συνοδεύεται από τριπολικό και πενταπολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος, 

αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων, τρεις περιχειρίδες 
(ενηλίκων και παίδων) διαφορετικών μεγεθών και δύο αισθητήρες θερμοκρασίας 
(οισοφάγειο και δέρματος). 

 
12. Το Σύστημα παρακολούθησης αιμοδυναμικών παραμέτρων να είναι 

συμβατό με το αναισθησιολογικό μηχάνημα (είδος 13.1) και να απεικονίζει τις τιμές 
αυτού στην οθόνη του. Να κατατεθούν απαραιτήτως, τα πιστοποιητικά συμβατότητας 
(CE declaration of compatibility) σύμφωνα με την Οδηγία 93/42 της Ε.Ε «περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων», με την οποία έχει εναρμονισθεί η Ελληνική 
Νομοθεσία (ΦΕΚ 2198/2-10-2009).  

 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 
 

1. Να απεικονίζει ευδιάκριτα την καρδιακή συχνότητα, ακόμη και στις 
περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής του ηλεκτροδίου ΗΚΓ. 

 
2. Να δίνει δυνατότητα επιλογής για συνεχή απεικόνιση οποιασδήποτε από τις 

απαγωγές, καθώς και να απεικονίζει ταυτόχρονα, τουλάχιστον δύο απαγωγές που 
επιλέγονται από το χειριστή. 

 
3. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη. 
 
4. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης των βασικών τύπων αρρυθμιών και 

ανάλυσης του ST διαστήματος σε τρεις απαγωγές τουλάχιστον. 
 
5. Το καλώδιο ΗΚΓ να δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής της 

αναπνοής και να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της συχνότητας των αναπνοών. 
 
6. Να δέχεται και 6-πολικό καλώδιο. Με τη χρήση του 6-πολικού να απεικονίζει 

και τις 12-απαγωγές ΗΚΓ. 
 

Αιματηρές πιέσεις (ΙΒΡ) 
 

Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης τεσσάρων (4) αιματηρών 
πιέσεων. Να απεικονίζονται οι τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης, 
καθώς και οι κυματομορφές των πιέσεων.  
 

Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ) 
 

1. Να δίνει τη δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης 
σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 
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2. Να απεικονίζονται οι τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής 
πίεσης, με ξεχωριστά όρια συναγερμού για κάθε μία από αυτές. 
 
Θερμοκρασία (Τ) 
 

1. Να μετρά ταυτόχρονα τη θερμοκρασία σε δύο διαφορετικά σημεία του 
σώματος (Τ1,Τ2), με όρια συναγερμού. 

 
2. Να υπολογίζει και να αναδεικνύει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο 

σημείων (ΔΤ). 
 
Παλμική οξυμετρία (SpO2) 
 

1. Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο 
μέσω αισθητήρα δακτύλου (probe) πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας Masimo. 

 
2. Να δίνει ψηφιακή ένδειξη του κορεσμού % και να απεικονίζει την 

πληθυσμογραφική καμπύλη SpO2. 
 

Καρδιακή παροχή (CO) 
 

Με τη μέθοδο της θερμαραίωσης. 
 
 

 
                       Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο       Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
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         ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
         05 Ιουν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ../19 

 1. Τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ……../19 πρόσκλησης για την προμήθεια 
ενός (1) Πλήρους Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συστήματος δύο (2) επιπέδων (Biplane), 
{προμήθεια, κόστος διαμόρφωσης του χώρου και υποδομών τοποθέτησης του 
είδους, η εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία, το κόστος εκπαίδευσης του 
προσωπικού του 251 ΓΝΑ, καθώς επίσης η εγγύηση καλής λειτουργίας ………….. 
(………….) μήνες από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του είδους} προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
εγκεκριμένης δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών 
προς φορείς δημοσίου τομέα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18 
(ΦΕΚ Α΄ 139), ανέδειξαν ως επιλεγέντα τον προμηθευτή υπό την 
επωνυμία……………………………….   

 2. Στο χώρο του 251 ΓΝΑ……………………………. Οδός: ……………………, 
TK………., Πόλη Αθήνα, συνάπτεται σήμερα ………………………, ημέρα 
…………………… η παρούσα σύμβαση, μεταξύ των: 

  α. Του Ταξχου (ΥΙ) …………………….. , Διοικητή του Νοσοκομείου (εφεξής 
Δωρεοδόχος) ως εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), σύμφωνα με τη 
σχετική εγκριτική απόφαση του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» (εφεξής 
Δωρητής) και  

  β. …………………, ως νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
…..…………..……………., ΑΦΜ ………….. (Οδός: ………………… T.K…………..., 
τηλ. ……….., ………………………………., E-mail ………….@............) «εφεξής 
ανάδοχος». 

 3. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα 
διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 

 1. Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 3Α του 
Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα», 
το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 



Γ-2 

 2. Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω στους όρους της σύμβασης, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 3. Ο Δωρητής και ο Δωρεοδόχος δεν αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για τυχόν 
μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνονται ούτε αποδέχονται 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών.  

4. Κατά την υλοποίηση της παρούσας, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  

5. Στο σώμα της σύμβασης περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα: 

 α. Η υπ’ αριθμ. 01/19 πρόσκληση, η οποία συμπληρώνει τη σύμβαση 
(Παράρτημα «Α»). 

 β. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου (Παράρτημα «Β»). 

Άρθρο 2ο  

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου –Προθεσμία Παράδοσης  

 1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια ενός (1) Πλήρους Ψηφιακού 
Αγγειογραφικού Συστήματος δύο (2) επιπέδων (Biplane), {προμήθεια, κόστος 
διαμόρφωσης του χώρου και υποδομών τοποθέτησης του είδους, η εγκατάσταση 
αυτού σε πλήρη λειτουργία, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του 251 ΓΝΑ, 
καθώς επίσης η εγγύηση καλής λειτουργίας ………………… (…………….) μήνες από 
την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του είδους}. 

 2. Η συντήρηση που εκτελείται κατά το χρονικό διάστημα εγγύησης καλής 
λειτουργίας γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τα πρωτόκολλα 
ελέγχου του κατασκευαστή. 

 3. Η συμβατική τιμή ανέρχεται στο ποσό των …………….. χωρίς ΦΠΑ 
(………………..με ΦΠΑ). Στη συμβατική τιμή περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση του 
προμηθευτή, καθώς επίσης τα έξοδα διαμόρφωσης του χώρου τοποθέτησης, η 
εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, η εκπαίδευση και η εγγύηση καλής λειτουργίας για 
………………………. (………….) μήνες. 

 4. Η συμβατική δαπάνη δεν επιβαρύνεται με υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς 
επίσης η εξόφληση του οικείου τιμολογίου/ων απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου 
και φόρο δωρεών. 

 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την παράδοση του είδους, σε πλήρη 
λειτουργία, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας. 
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Άρθρο 3ο  

Διάρκεια και Ολοκλήρωση Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και θεωρείται ότι 
εκτελέστηκε/ολοκληρώθηκε όταν: 

 α. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα επιμέρους 
συμβατικά αντικείμενα και έγινε η αποπληρωμή του αντίστοιχου συμβατικού 
τιμήματος και 

 β. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη. 

Άρθρο 4ο  

Πληρωμή-Δικαιολογητικά 

 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τον Δωρητή (μέσω 
τραπεζικού εμβάσματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 
(ΦΕΚ Α΄ 185), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

 2. Η πληρωμή του συμβατικού είδους που αφορά στην προμήθεια 
(συμπεριλαμβανόμενων της διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης, της 
εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία και της εκπαίδευσης και της εγγύησης για 
……………. (…) μήνες από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής) θα γίνει εντός της συμβατικής προθεσμίας (όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 κατωτέρω). 
 
 3. Ο ανάδοχος προσκομίζει στον Δωρεοδόχο: 

  α. Το σχετικό τιμολόγιο προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, επί πιστώσει, 
στο οποίο θα αναφέρεται αφενός αναλυτικά το υπό προμήθεια είδος (περιγραφή, 
ποσότητα, τιμή) ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες της δωδεκάμηνης συντήρησης 
αντίστοιχα και αφετέρου θα αναγράφεται ευκρινώς ότι θα εξοφληθεί από τον Δωρητή 
(ΙΣΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18. 

  β. Το οικείο/α δελτίο/α αποστολής ή τα ισοδύναμα έγγραφα. 

  γ. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης (για την προμήθεια). 

  δ. Φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου. 

 4. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής προβαίνει στην έκδοση του οικείου 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής (για την προμήθεια ή τη 
δωδεκάμηνη συντήρηση, κατά περίπτωση). 
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 5. Υπό τη μέριμνα του Δωρεοδόχου: 

  α. Ειδοποιείται ο Δωρητής για την οριστική παραλαβή του συμβατικού 
είδους ή των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέροντας ρητώς και με σαφήνεια ότι 
πληρούνται οι όροι της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δωρεοδόχου και αναδόχου. 

  β. Υποβάλλεται στον Δωρητή αίτημα πληρωμής του αναδόχου, 
αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τιμολογίου και αναφέροντας τα 
στοιχεία του δικαιούχου {επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ)}. 

 6. Ο Δωρητής, οφείλει όπως καταβάλει το συμβατικό αντίτιμο απευθείας στον 
οικονομικό φορέα (μέσω τραπεζικού εμβάσματος) εντός εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία του αιτήματος του Δωρητή.  

 7. Ο ανάδοχος εκδίδει εξοφλητική απόδειξη στο όνομα του Δωρεοδόχου, στο 
σώμα της οποίας αναγράφεται ότι η εξόφληση έγινε από τον Δωρητή (ΙΣΝ), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 
του Ν. 4557/18. 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Διάρκεια της Εγγύησης/Κυρώσεις 

  Οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας 
του συμβατικού είδους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης 
αυτών, περιγράφονται στην παρ. 15 της τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήματος 
«Β» της παρούσας. 

Άρθρο 6 

Επικοινωνία μεταξύ Δωρεοδόχου και Αναδόχου 

 1. Η επικοινωνία μεταξύ του αναδόχου και του δωρεοδόχου θα γίνεται ως εξής: 

   α. Για θέματα υλοποίησης της σύμβασης: 

     (1) Διαμόρφωση Χώρου Τοποθέτησης. 

       (α) Ανάδοχος: ……………………………… 

       (β) Δωρεοδόχος: …………………………… 

     (2) Εγκατάσταση σε Πλήρη Λειτουργία:  

       (α) Ανάδοχος: ……………………………… 

       (β) Δωρεοδόχος: …………………………… 
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     (3) Εκπαίδευση: 

       (α) Ανάδοχος: ……………………………… 

       (β) Δωρεοδόχος: …………………………… 

   β. Για οικονομικά θέματα της σύμβασης: ………………………….. 

     (α) Ανάδοχος: ……………………………… 

     (β) Δωρεοδόχος: …………………………… 

   γ. Για αναγγελία-αποκατάσταση βλαβών και την παροχή συντήρησης κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας:  

     (α) Ανάδοχος: ……………………………… 

     (β) Δωρεοδόχος: …………………………… 

 2. Η επικοινωνία θα γίνεται εγγράφως  

Άρθρο 7 

Σύναψη Σύμβασης 

Η παρούσα υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) για τον Δωρεοδόχο και 
ένα (1) για τον ανάδοχο.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

Ο Ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του 251 ΓΝΑ  

Εκ μέρους του ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ 
……………………………..  
Εκ μέρους του Αναδόχου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Υπ’ αριθμ. ………/19 Πρόσκληση 
«Β» Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 
                       Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο       Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 


