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Αμηόηηκνη θύξηνη, Ζ εηαηξεία καο CARESTREAM 

HEALTH HELLAS ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ 

θαηαζέηεη ηα παξαθάησ ζρόιηα. Όζνλ αθνξά ηνπο 

εηδηθνύο όξνπο ΑΡΘΡΟ 1ν - ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ – 

ΠΑΡΑΓΟΖ- ΠΑΡΑΛΑΒΖ Παξαθαινύκε ζηε 

δηαθήξπμε ηνπ επηθείκελνπ δηαγσληζκνύ λα νξίδεηε 

επαθξηβώο πνηεο από ηηο αλαθεξόκελεο εξγαζίεο (θαη 

εηδηθόηεξα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

1.1.β) ζα πξέπεη λα εθηειεζηνύλ από ηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ Αθηηλνινγηθώλ πζηεκάησλ θαη πνηεο από ηνλ 

πξνκεζεπηή ησλ ςεθηαθώλ εκθαληζηεξίσλ. Άξζξν 4, 

παξ. 4.2 ησλ Δηδηθώλ Όξσλ αλαθέξεη: «Σν ππόςε ......... 

Ζ ππόςε εθπαίδεπζε (ηαηξώλ – θπζηθώλ – ηερλνιόγσλ) 

ζα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ελόο κήλα ηνπιάρηζηνλ κε 

έλαξμε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Αθηηλνγξαθηθώλ 

Μεραλεκάησλ θαη ηνπ Φεθηαθνύ Δκθαληζηεξίνπ, άλεπ 

πξόζζεηεο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ, θαη ζα έρεη 

νινθιεξσζεί πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηνύ.» 

Θεσξνύκε όηη γηα ην ζύζηεκα ςεθηνπνίεζεο εηθόλσλ ν 

δεηνύκελνο ρξόλνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ γηα έλα 

κήλα είλαη ππεξβνιηθόο θαη πξνηείλνπκε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα εθπαίδεπζε ηξηώλ εκεξώλ. 

Άξζξν 9 ησλ Δηδηθώλ Όξσλ 9.4. Γηα δηεπθόιπλζε ....... 

θαη αληίζηνηρν επξεηήξην θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ. Καζώο ε θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ 

ζα γίλεη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ζεσξνύκε όηη δελ είλαη δπλαηή ε ζπλερήο 

αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ ησλ αξρείσλ πνπ ζα αλαξηεζνύλ, 

παξά κόλν ηνπ έληππνπ αληηγξάθνπ πνπ ελ ζπλερεία ζα 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζεσλ  
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ζαο απνζηαιιεί εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ 

ειεθηξνληθή θαηάζεζε. Δπίζεο ε ειεθηξνληθή κνξθή 

πνπ δεηείηαη λα ζπλνδεύεη ην έληππν αληίγξαθν είλαη 

πιενλαζκόο αθνύ ζα έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή 

θαηάζεζε ζην ΔΖΓΖ. Παξαθαινύκε λα 

απνζαθελίδεηε πσο αθξηβώο πξέπεη λα είλαη ην έληππν 

αληίγξαθν πνπ ζα ζαο απνζηαιεί ελ ζπλερεία ηεο 

ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο ή λα δηαγξαθεί ν 

ζπγθεθξηκέλνο όξνο. Όζνλ αθνξά ηηο ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ 

ΔΗΚΟΝΧΝ θαη ζπγθεθξηκέλα: Β. ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ 

Ή ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΘΔΑΖ, 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΚΑΗ ΔΚΣΤΠΧΖ ΔΗΚΟΝΧΝ. 1. Να δηαζέηεη 

επεμεξγαζηή πςειήο ηαρύηεηαο πνιιαπιώλ ππξήλσλ 

άλσ ησλ 4GHz ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 2. θιεξόο 

δίζθνο HDD ηνπιάρηζηνλ 2ΣB ρσξεηηθόηεηα 3. Μλήκε 

RAM άλσ ησλ 8GB. Θεσξνύκε όηη νη απαηηήζεηο γηα ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πςειέο γηα ηε ρξήζε 

ηνπο ζε ΚΤ θαη πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ: 1. Να 

δηαζέηεη επεμεξγαζηή πςειήο ηαρύηεηαο πνιιαπιώλ 

ππξήλσλ άλσ ησλ 3GHz ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 2. 

θιεξόο δίζθνο HDD ηνπιάρηζηνλ 500GB 

ρσξεηηθόηεηα 3. Μλήκε RAM άλσ ησλ 4GB. 

Παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππόςε ηηο επηζεκάλζεηο καο 

πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ επξεία ζπκκεηνρή ησλ 

πξνκεζεπηώλ ζηνλ επηθείκελν δηαγσληζκό. Με 

εθηίκεζε, CARESTREAM HEALTH HELLAS 

ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ & 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ ΥΡΖΣΟ 

ΣΑΣΖ Νόκηκνο εθπξόζσπνο  
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Αμηόηηκνη Κύξηνη, Παξαθάησ ζα βξείηε ηηο παξαηεξήζεηο 

καο ζε όηη αθνξά ηελ πξόζθιεζε Γεκόζηαο 

Γηαβνύιεπζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηξηώλ (3) Αθηηλνγξαθηθώλ 

Μεραλεκάησλ θαη ηξηώλ (3) πζηεκάησλ Φεθηνπνίεζεο 

Δηθόλσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ K.Τ πνπ έρεηε ήδε 

πεξηγξάςεη. Με ζθνπό, α) Σελ ηειηθή πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κε όια ηα 



ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αθηηλνινγηθά 

αιιά θαη ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα εκθάληζεο 

αθηηλνγξαθηώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο β) Σελ 

δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, θαζνξίδνληαο 

ζαθέζηεξα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γ) Σελ αύμεζε ηνπ 

πγηνύο αληαγσληζκνύ αλάκεζα ζηηο πξνζθέξνπζεο 

εηαηξίεο δεκηνπξγώληαο πξνδηαγξαθέο όπνπ κπνξνύλ λα 

πξνζθέξνπλ νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ηα 

θαιύηεξά ηνπο πξντόληα. ε όηη αθνξά ην 

ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΔ ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΟ 

ΒΡΑΥΗΟΝΑ θαη εηδηθόηεξα: Σελ Α. Γελλήηξηα Αθηίλσλ 

Υ, λα ηξνπνπνηεζεί ε παξαθάησ πξνδηαγξαθή: α) Να 

ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηή κε ή ρσξίο νζόλε αθήο γηα ηελ 

επηινγή ησλ αλαηνκηθώλ πξνγξακκάησλ ή ηελ επηινγή 

ησλ παξακέηξσλ έθζεζεο ζε Να ρξεζηκνπνηεί 

ππνινγηζηή κε ή ρσξίο νζόλε αθήο γηα ηελ επηινγή ησλ 

αλαηνκηθώλ πξνγξακκάησλ ή ηελ επηινγή ησλ 

παξακέηξσλ έθζεζεο κε Διιεληθή επηθάλεηα εξγαζίαο 

θαη Διιεληθή εηζαγσγή δεδνκέλσλ λα πξνζηεζεί ε 

παξαθάησ πξνδηαγξαθή: β) Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε 

ηερληθή πίπηνληνο θνξηίνπ θαη ηερληθή αλεμάξηεησλ 

ξπζκίζεσλ ελόο, δύν θαη ηξηώλ ζεκείσλ 2. Σνλ Β. 

ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΟ ΒΡΑΥΗΟΝΑ (ΚΟΛΧΝΑ) ΣΖΡΗΞΖ 

ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ, λα ηξνπνπνηεζεί ε 

παξαθάησ πξνδηαγξαθή: α) Να δηαζέηεη απηόκαηα 

δηαγξάγκαηα βάζνπο κε θσηεηλή επηθέληξσζε θαη 

αλαγλώξηζε ηνπ κεγέζνπο θαζεηώλ ζε Να δηαζέηεη 

απηόκαηα δηαγξάγκαηα βάζνπο κε θσηεηλή επηθέληξσζε, 

απηόκαηα θαη ρεηξνθίλεηα θίιηξα θαη αλαγλώξηζε ηνπ 

κεγέζνπο ησλ θαζεηώλ β) Πεξηζηξνθή βξαρίνλα 

ζηήξημεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο γ) Να θέξεη εηδηθό 

ρεηξηζηήξην κε νζόλε αθήο touch panel πάλσ ζηνλ 

βξαρίνλα ζηήξημεο κε ςεθηαθή απεηθόληζε ηεο εζηηαθήο 

απόζηαζεο, ηεο γσλίαο θιίζεο ηεο ιπρλίαο θαη ηηο 

παξακέηξνπο ηεο γελλήηξηαο, κε δπλαηόηεηα 

παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ έθζεζεο από ην 

ρεηξηζηήξην ηεο ιπρλίαο Αηηηνιόγεζε: Όια ηα ζύγρξνλα 

αθηηλνινγηθά ζπγθξνηήκαηα, εθηόο από ηελ νζόλε 

ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ ζην δσκάηην ειέγρνπ (control 

room), απαξαίηεηα έρνπλ νζόλε αθήο ζηελ θεθαιή ηεο 

ιπρλίαο, γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ δεκνγξαθηθώλ 

ζηνηρείσλ ησλ εμεηαδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ αθηηλνβόιεζεο αθξηβώο 

πξηλ από ηε ιήςε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 

απμάλεη ηελ αζθάιεηα, ηελ ρξεζηηθόηεηα, ηελ επθνιία 

ησλ παξαγόκελσλ εμεηάζεσλ θαη ηαπηόρξνλα ειιαηώλεη 

ηνλ ρξόλν εμέηαζεο, ζπλεπώο απμάλεη θαη ηελ 

παξαγσγηθόηεηα ηνπ αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο. 3. Σελ Γ. 



ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΜΔ BUCKY, λα 

ηξνπνπνηεζεί ε παξαθάησ πξνδηαγξαθή: α) Να δηαζέηεη 

θηλνύκελα grids ζην bucky ζε Να δηαζέηεη θηλνύκελα ή 

απνζπώκελα εζηηαθά grid Αηηηνιόγεζε: Σα ζύγρξνλα 

αθηηλνινγηθά ζπγθξνηήκαηα πξνζπαζνύλ λα βειηηώζνπλ 

όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ παξαγώκελε πξσηνγελή 

ηαηξηθή εηθόλα. Γη’ απηό ην ιόγν έρνπλ θαηαξγήζεη ηα 

θηλνύκελα grids ζηνλ εμνπιηζκό ηνπο. Σα θηλνύκελα 

grids ιόγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εζηηαθήο απόζηαζεο SID, 

επηηπλράλνπλ αθξηβή απνξξόθεζε ηεο ζθεδάδνπζαο 

αθηηλνβνιίαο κόλν ζε ζπγθεθξηκέλε εζηηαθή απόζηαζε 

SID. Σα απνζπώκελα εζηηαθά αληηδηαρπηηθά 

δηαθξάγκαηα (grid ηνπ 1κ. , 1,5κ. θαη ηνπ 1,8κ.) κπνξνύλ 

λα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζην όξζην Bucky αιιά θαη ζηελ 

αθηηλνινγηθή ηξάπεδα. Οη εμεηάζεηο γίλνληαη όιν θαη πην 

επθξηλείο εθόζσλ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

απόζηαζε (SID) ην θαηάιιειν εζηηαθό grid. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή εάλ παξακείλεη σο έρεη, δελ 

καο επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή καο ζηνλ δηαγσληζκό. λα 

πξνζηεζεί ε παξαθάησ πξνδηαγξαθή: β) Οξηδόληηα 

κεηαθίλεζε ηνπ Bucky, ζπγρξνληζκόο κε ηελ θνιώλα 

ζηήξημεο ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο 4. Γ. Σν ΟΡΘΗΟ 

BUCKY, λα πξνζηεζνύλ νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: α) 

Να δηαζέηεη θηλνύκελν ή απνζπώκελν εζηηαθό grid β) 

Να δηαζέηεη απνζηάηε κεηαμύ Όξζηνπ Bucky θαη 

θνιώλαο ζηήξημεο ηνπ Όξζηνπ Bucky (πξνέθηαζε), γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ ησλ εμεηάζεσλ ησλ 

εμεηαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε ηξνρήιαην 

αλαπεξηθό θαξνηζάθη. ε όηη αθνξά ην ΤΣΖΜΑ 

ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΔΗΚΟΝΧΝ θαη εηδηθόηεξα: 1. Α. Σν 

ΤΣΖΜΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΔΣΧΝ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ, λα ηξνπνπνηεζνύλ νη 

παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: α) 1.2 Σν βάζνο αλάιπζεο 

εθάζηνπ pixel (δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα αληίζεζεο) λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 12 bit (ήηνη άλσ ησλ 4.096 δηαβαζκίζεσλ 

ηνπ γθξη). ζε 1.2 Σν βάζνο αλάιπζεο εθάζηνπ pixel 

(δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα αληίζεζεο) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

16 bit (ήηνη άλσ ησλ 65.536 δηαβαζκίζεσλ ηνπ γθξη). 

Αηηηνινγία: Οη πιένλ ζύγρξνλνη ηερλνλνινγηθά 

ςεθηνπνηεηέο έρνπλ κεηαηξνπή δεδνκέλσλ analog to 

digital (δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα αληίζεζεο) 20 bit/pixel β) 

3. Ζ παξαγσγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα κήηξα άλσ 

ησλ 2100 X 2300, κε βάζνο αλάιπζεο 12 bit θαη γηα 

θαζέηεο 14x17, λα είλαη άλσ ησλ 40 θαζεηώλ πεξίπνπ 

αλά ώξα. ζε 3. Ζ παξαγσγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

κήηξα άλσ ησλ 2100 X 2300, κε βάζνο αλάιπζεο 16 bit 

θαη γηα θαζέηεο 14x17, λα είλαη άλσ ησλ 50 θαζεηώλ 

πεξίπνπ αλά ώξα. λα πξνζηεζεί ε παξαθάησ 

πξνδηαγξαθή: γ) Να δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο 



παξακεηξνπνίεζεο θαη αλαθνξάο βιαβώλ κέζσ 

ηζηνζειίδαο γηα ηελ απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε θαη 

γξήγνξε ππνζηήξημε 2. Β. ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ Ζ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΣΑΘΜΟ ΘΔΑΖ, 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΚΑΗ ΔΚΣΤΠΧΖ ΔΗΚΟΝΧΝ., λα ηξνπνπνηεζεί ε 

παξαθάησ πξνδηαγξαθή: α) 1. Να δηαζέηεη επεμεξγαζηή 

πςειήο ηαρύηεηαο πνιιαπιώλ ππξήλσλ άλσ ησλ 4GHz 

ηειεπηαίαο ηερινινγίαο ζε 1. Να δηαζέηεη επεμεξγαζηή 

πςειήο ηαρύηεηαο πνιιαπιώλ ππξήλσλ άλσ ησλ 3GHz 

ηειεπηαίαο ηερινινγίαο Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 

εάλ παξακείλεη σο έρεη, δελ καο επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή 

καο ζηνλ δηαγσληζκό. λα πξνζηεζνύλ νη παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο: β) Γπλαηόηεηα απνζηνιήο ησλ 

δεδνκέλσλ από ηνλ κεηξεηή δόζεο (DAP METER) ζε 

ζύζηεκα δηαρείξεζεο δόζεο γ) Να δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο 

παξακεηξνπνίεζεο θαη αλαθνξάο βιαβώλ κέζσ 

ηζηνζειίδαο γηα ηελ απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε θαη ηελ 

άκεζε ππνζηήξημε ηνπ 3. Γ. ΤΣΖΜΑ ΞΖΡΖ 

ΔΚΣΤΠΧΖ Δ ΦΗΛΜ, λα ηξνπνπνηεζνύλ νη 

παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: α) Να δηαζέηεη ζθιεξό δίζθν 

πςειήο ηαρύηεηαο. Να αλαθεξζεί ζε Να δηαζέηεη 

ζθιεξό δίζθν πςειήο ηαρύηεηαο ή θάπνην άιιν 

ζύγρξνλν απνζεθεπηηθό κέζν. Να αλαθεξζεί ΔΗΓΗΚΟΗ 

ΟΡΟΗ, λα πξνζηεζνύλ νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: α) Να 

πεξηιακβάλεηαη θαηάιιεινο δηθηπαθόο εμνπιηζκόο γηα 

ηελ αζθαιή απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

κέζσ ηνπ δηθηύνπ ύδεπμεο, από εμεηδηθεπκέλε νκάδα 

ππνζηήξημεο γηα ηνλ πξνιεπηηθό θαη επηδηνξζσηηθό 

έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο. β) Ζ εηαηξεία λα δηαζέηεη 

νξγαλσκέλν ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηεο θιήζεο. γ) Ζ 

εηαηξεία λα δηαζέηεη πύιε (portal) αλαγγειίαο θαη 

παξαθνινύζεζεο ηεο βιάβεο από εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηα ηελ ΑΓΚΦΑ 

ΓΚΔΒΔΡΣ ΑΔΒΔ Φώηεο Βαγιάο |Μ 6948602172 Σκήκα 

Πσιήζεσλ  
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ΠΡΟ 4 ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 

Αξηζηνηέινπο 16, Θεζζαινλίθε ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Τπ όςηλ: θα ΣΑΛΑΣΡΑ ΣΖΛ: 2313 



327826 Email: promithies@4ype.gr Αζήλα,12/11/2018 

Αξ. πξση: 2018/E/Ο/103746/ΑΕ/εδ Θέκα: Γηαβνύιεπζε 

επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ- ηξηώλ (3)Αθηηλνινγηθώλ 

Μεραλεκάησλ θαη ηξηώλ (3) ςεθηαθώλ εκθαληζηεξίσλ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο Γνπκέληζζαο 

Γξνζάηνπ θαη Πνιπθάζηξνπ, επνπηείαο ηεο 4εο Τ.Πε. 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» Αμηόηηκνη Κύξηνη-εο, ε 

απάληεζε ηεο αλαξηεκέλεο δηαβνύιεπζεο κε Αξ. Πξση. 

48861 ζηηο 04/12/2018 θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαηάζεζεο 19/12/2018, ζαο παξαζέηνπκε ηηο 

παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

Πξνηείλνπκε λα επαλαδηαηππσζνύλ νξηζκέλεο 

πξνδηαγξαθέο δηαηεξώληαο ην γεληθό ηνπο ραξαθηήξα 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή εθ 

κέξνπο ησλ εηαηξεηώλ πνπ δηαζέηνπλ αλάινγα πιηθά 

ώζηε λα δηαζθαιηζηεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε θαιύηεξε 

θαη πην ζπκθέξνπζα επηινγή γηα ην Ννζνθνκείν ζαο. 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε ή πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ρξεηαζηείηε. Μεηά 

ηηκήο, Γηα ηελ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΑΔ Μαξία Καιόγινπ 

Αληηπξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ: Γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ πειαηώλ καο θαη ησλ πξνκεζεπηώλ καο, ε εηαηξεία 

καο ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΑΔ θαη νη πξνζηεζέληεο απηήο, 

θαηά ηελ θαηαρώξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

νπνηνλδήπνηε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πεξηέιζνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Γεληθνύ Καλνληζκνύ 2016/679 γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ («Γεληθόο Καλνληζκόο»), κε ηελ 

ηζρύνπζα ειιεληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ θαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο. 

Α. Γελλήηξηα Αθηηλώλ Υ ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ε 

νπνία λα αλαθεξζεί. 2. Ζ ηζρύο ηεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

50KW 3. Να δηαζέηεη αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα, λα 

αλαθεξζεί ν αξηζκόο ηνπο πξνο αμηνιόγεζε. 4. Να 

δηαζέηεη απηόκαηε ξύζκηζε έθζεζεο AEC, κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζαιάκνπο ηνληζκνύ ζε νξηδόληηα ηξάπεδα 

θαη όξζην bucky. 5. Δύξνο 50-150 KVp. 6. Μέγηζηε ηηκή 

800 mA 7. Να δηαζέηεη ζύγρξνλν ζύζηεκα 

απηνδηάγλσζεο βιαβώλ 8. Να έρεη απνκαθξπζκέλε 

δηάγλσζε βιαβώλ. 9. Να ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηή κε ή 

ρσξίο νζόλε αθήο γηα ηελ επηινγή ησλ αλαηνκηθώλ 

πξνγξακκάησλ ή ηελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ έθζεζεο 

10. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ή αλεμάξηεην 

ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο ηνπ δηθηύνπ γηα κεηαβνιέο ηεο 

ηάζεο ηνπ ξεύκαηνο +/- 10% ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Σν δεηνύκελν αθηηλνινγηθν 



κεράλεκα είλαη αλαινγηθήο κνξθήο – ζύζηαζεο, ην 

νπνίν δελ ερεη ςεθηαθά ζπζηήκαηα εμόδνπ επηθνηλσλίαο 

όπσο πρ ζύλδεζε κε DICOM ή νπνηαδήπνηε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο (PC). Πξνηείλνπκε λα γίλεη ζπγρώλεπζε 

ησλ παξαηεξήζεσλ 7 & 8 θαη λα απαλαδηαηππσζεί ε 

παξαηήξεζε 8, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν ε θαιύηεξε θαη πην ζπκθέξνπζα επηινγή γηα ην 

λνζνθνκείν ζαο. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ε νπνία λα 

αλαθεξζεί. 2. Ζ ηζρύο ηεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50KW 3. 

Να δηαζέηεη αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα, λα αλαθεξζεί ν 

αξηζκόο ηνπο πξνο αμηνιόγεζε. 4. Να δηαζέηεη απηόκαηε 

ξύζκηζε έθζεζεο AEC, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζαιάκνπο 

ηνληζκνύ ζε νξηδόληηα ηξάπεδα θαη όξζην bucky. 5. 

Δύξνο 50-150 KVp. 6. Μέγηζηε ηηκή 800 mA 7. Να 

δηαζέηεη ζύγρξνλν ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ θαη 

ζα αμηνινγεζεί ε δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο 

δηάγλσζεο απηώλ. 8. Να ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηή κε ή 

ρσξίο νζόλε αθήο γηα ηελ επηινγή ησλ αλαηνκηθώλ 

πξνγξακκάησλ ή ηελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ έθζεζεο 

9. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ή αλεμάξηεην 

ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο ηνπ δηθηύνπ γηα κεηαβνιέο ηεο 

ηάζεο ηνπ ξεύκαηνο +/- 10%  

 
 

 

 
 

 


