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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ B ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ  ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ << ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ (VIDEO 

ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ FULL HD ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ) >>    

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ.πξση. 4441/11-02-2019 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  
Δεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ 
θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 

 

Κωδικόρ Απιθμόρ 

είδοςρ CPV 
Πεπιγπαθή Δίδοςρ CPV 

33141620-2 

<<Ιαηπικοί εξοπλιζμοί>> 

(VIDEO ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ FULL HD ΠΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ) , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 

45.000,00€ 

 

Πξνβαίλεη, ζήκεξα 09/04/2019, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( B Φάζη) ζε 
Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηιρ αναδιαμοπθωμένερ  Σεσνικέρ 
Πποδιαγπαθέρ , όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Επηηξνπή ύληαμεο 
Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ 
ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ 
απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο επξύηεξεο 
ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 

2) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

mailto:prom3@verhospi.gr


Ννζνθνκείνπ (http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέσπι και 
ηιρ  15/04/2019. 

3) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα 
επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ 
δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε 
ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξώλ.  

4) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε 
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ 
πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

5) Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, 
ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ 
θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

       6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ 

 
 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ VIDEO ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

FULL HD ΠΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 45.000,00€, ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ: 

 

Α.ΤΣΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ VIDEO-ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ ΔΙΚΟΝΑ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ FULL HD, 1080 ΓΡΑΜΜΔ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ 
1920x1080 

 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

1. Να είλαη ηειεπηαίαο γεληάο θαη λέαο ηερλνινγίαο, λα πξαγκαηνπνηεί ςεθηαθή 
επεμεξγαζία εηθόλαο θαη video, νε ζπλεξγαζία κε έγρξσκν ςεθηαθό 
αηζζεηήξην αλάγλσζεο εηθόλαο ηερλνινγίαο CCD (CCD Color Chip 
Technology), παξέρνληαο κεγάιν κέγεζνο θαη πςειήο πνηόηεηαο εηθόλαο, 
θπζηθά ρξώκαηα θαη πηζηόηεηα εηθόλαο. 

2. Να είλαη πςειήο αλάιπζεο Full HD (Full High Definition) 1080 νξηδόληησλ 
γξακκώλ ζάξσζεο θαη αλάιπζεο 1920x1080, παξέρνληαο ηελ θαιύηεξε 
δπλαηή επθξίλεηα θαη πνηόηεηα εηθόλαο ζηα ελδνζθνπηθά ζπζηήκαηα. Να 
δνζνύλ αλαιπηηθά ζηνηρεία. 

3. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ηα ππάξρνληα βίληεν γαζηξνζθόπηα θαη 
βίληεν θνινλνζθόπηα ηνπ νίθνπ Olympus, ηα νπνία βξίζθνληαη 
εγθαηεζηεκέλα ζην Γαζηξεληεξνινγηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Να ζπλεξγάδεηαη απαξαίηεηα κε εμειηγκέλν νπηηθό ζύζηεκα θίιηξσλ 
ρξσκνελδνζθόπεζεο, δηαθνξνπνίεζεο παζνινγηθνύ θαη θπζηνινγηθνύ 
ηζηνύ, γηα ηελ απεηθόληζε κνξθσκάησλ θαη ηξηρνεηδώλ αγγείσλ ζηα 
επηθαλεηαθά ζηξώκαηα ηνπ βιελλνγόλνπ θαη ηνλ εληνπηζκό βιαβώλ ηα 

http://www.korgialenio-benakio.gr/


νπνία δελ είλαη εθηθηό λα απεηθνληζηνύλ κε ιεπθό θσηηζκό, ώζηε λα 
απεηθνλίδνληαη κε κεγάιε επθξίλεηα. Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή λα είλαη 
εγθεθξηκέλε από δηεζλείο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνύο (λα αλαθεξζνύλ) 
θαη λα απνδεηθλύεηαη ε εγθπξόηεηα ηεο ηερληθήο κε ηελ απαξαίηεηε 
θαηάζεζε δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ θαη άξζξσλ ηνπιάρηζηνλ 
πέληε εηώλ πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ κέζνδν. 

5. Να έρεη δπλαηόηεηα κλήκεο θαη ξύζκηζεο ησλ παξακέηξσλ όπσο θαη' 
ειάρηζηνλ, ηζνξξνπίαο ιεπθνύ ρξώκαηνο (White balance), ηξόπνπ 
θσηνκέηξεζεο (Iris mode), θαζώο θαη ηεο ξύζκηζεο ηεο βειηίσζεο ηεο 
εηθόλαο (Image Enhancement), αθόκα θαη όηαλ ε ζπζθεπή παξακείλεη 
θιεηζηή. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά όιεο νη ιεηηνπξγίεο. 

6. Να δηαζέηεη εμόδνπο ζύλδεζεο πεξηθεξεηαθώλ ζπζηεκάησλ: RGB, Y/C, 
BNC, θαζώο θαη ςεθηαθέο εμόδνπο DVI (1080) θαη HD/SD-SDI. 

7. Να πιεξνί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο ηεο Επξσπατθήο Κνηλόηεηαο γηα 
Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό (CE Mark). 

 

Β. ΠΗΓΗ ΦΧΣΙΜΟΤ 
 
Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 
 

1. Η πξνζθεξόκελε πεγή θσηηζκνύ λα είλαη ελζσκαησκέλε ή μερσξηζηή 
από ηνλ video επεμεξγαζηή, θαη λα παξέρεη ηζρπξό θσηηζκό 

2. Η πξνζθεξόκελε πεγή θσηηζκνύ λα δηαζέηεη ιπρλία θσηηζκνύ λέαο 
ηερλνινγίαο LED ή ελαιιαθηηθά ιπρλία θσηηζκνύ ηερλνινγίαο Xenon 
ηνπιάρηζηνλ 300 W γηα ηελ κέγηζηε δπλαηή πνηόηεηα θαη απόδνζε 
θσηηζκνύ. 

3. Η πεγή θσηηζκνύ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα εμειηγκέλν νπηηθό 
ζύζηεκα θίιηξσλ ρξσκνελδνζθόπενεο, δηαθνξνπνίεζεο παζνινγηθνύ 
θαη θπζηνινγηθνύ ηζηνύ, γηα ηελ απεηθόληζε κνξθσκάησλ θαη ηξηρνεηδώλ 
αγγείσλ ζηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα ηνπ βιελλνγόλνπ θαη ηνλ εληνπηζκό 
βιαβώλ ηα νπνία δελ είλαη εθηθηό λα απεηθνληζηνύλ κε ιεπθό θσηηζκό, 
ώζηε λα απεηθνλίδνληαη κε κεγάιε επθξίλεηα. Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζα 
πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλε από δηεζλείο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνύο 
(λα αλαθεξζνύλ) θαη λα απνδεηθλύεηαη ε εγθπξόηεηα ηεο ηερληθήο κε ηελ 
απαξαίηεηε θαηάζεζε δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ θαη 
άξζξσλ ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ κέζνδν. 

4. Να πιεξνί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο ηεο Επξσπατθήο Κνηλόηεηαο γηα 
Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό (CE Mark). 
 

Γ. ΔΤΚΑΜΠΣΟ VIDEO-ΓΑΣΡΟΚΟΠΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Full HD (Full High 
Definition) 
 
1080 ΓΡΑΜΜΧΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ 1920x1080 
 
Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 
 
1. Να δηαζέηεη πςειή αλάιπζε Full HD 1080 νξηδόληησλ γξακκώλ ζάξσζεο 

(κε αλάιπζε 1920ρ 1080) κε ςεθηαθό αηζζεηήξην εηθόλαο ηερλνινγίαο CCD 
(CCD Color Chip Technology), παξέρνληαο ηελ θαιύηεξε δπλαηή επθξίλεηα 



θαη πνηόηεηα εηθόλαο, θπζηθά ρξώκαηα θαη πηζηόηεηαο ηεο εηθόλαο ηνπ 
βιελλνγόλνπ, ρσξίο αιινίσζε ησλ ρξσκάησλ. Να αλαθεξζεί αλαιπηηθά θαη 
λα απνδεηθλύεηαη. 

2. Να είλαη ζπκβαηό θαη ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθό νπηηθό ζύζηεκα θίιηξσλ 
ρξσκνελδνζθόπεζεο δηαθνξνπνίεζεο παζνινγηθνύ θαη θπζηνινγηθνύ 
ηζηνύ, γηα ηελ απεηθόληζε κνξθσκάησλ θαη ηξηρνεηδώλ αγγείσλ ζηα 
επηθαλεηαθά ζηξώκαηα ηνπ βιελλνγόλνπ, ηα νπνία δελ είλαη εθηθηό λα 
απεηθνληζηνύλ κε ιεπθό θσηηζκό, ώζηε λα απεηθνλίδνληαη κε κεγάιε 
επθξίλεηα. Να απνδεηθλύεηαη ε εγθπξόηεηα ηεο ηερληθήο θαη λα θαηαηεζνύλ 
απαξαίηεηα δεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη άξζξα ηνπιάρηζηνλ 
πέληε εηώλ πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ κέζνδν. 

3. Να θαιύπηεη εύξνο πξόζζηαο νξάζεσο ηνπιάρηζηνλ 140° γηα θαιύηεξε θαη 
αθξηβέζηεξε δηάγλσζε απμάλνληαο έηζη ηελ πξνο εμέηαζε πεξηνρή. 

4. Να δηαζέηεη επξύ βάζνο πεδίνπ 2-100mm ή θαιύηεξν γηα θνληηλή θαη 
ιεπηνκεξή παξαηήξεζε ηνπ βιελλνγόλνπ. 

5. Να δηαζέηεη εμσηεξηθή δηάκεηξν εύθακπηνπ ηκήκαηνο θαη θάησ άθξνπ έσο 
9,2 mm ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κηθξόηεξε δπλαηή θαηαπόλεζε ηνπ 
αζζελνύο. 

6. Να δηαζέηεη θαλάιη γηα βηνςία ηνπιάρηζηνλ 2,8 mm. 
7. Να εθηειεί γσληώζεηο θαη' ειάρηζηνλ: πξνο ηα άλσ 210°, πξνο ηα θάησ 

90°, πξνο ηα δεμηά 100°, πξνο ηα αξηζηεξά 100° 
8. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξπζκίζεσλ από ηε ιαβή δηαθόξσλ παξακέηξσλ 

κέζσ ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) θνκβίσλ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Να 
αλαθεξζνύλ νη ξπζκίζεηο αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε. 

9. Να πιεξνί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο ηεο Επξσπατθήο Κνηλόηεηαο γηα 
Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό (CE Mark). 

10. Να είλαη πιήξσο ζπκβαηό κε ηελ ππάξρνπζα δνκή πιπληεξίσλ-
απνιπκαληώλ επθάκπησλ ελδνζθνπίσλ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνύ 
ηκήκαηνο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 
ηπρόλ θόζηε ζπλδεηηθώλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
δπλαηόηεηα απνιύκαλζεο ηνπ. 

 

Γ. ΔΤΚΑΜΠΣΟ VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΚΟΠΙΟ Full HDTV (Full High Definition 

Television) 

1080 ΓΡΑΜΜΧΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ 1920x1080 
 
Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

1. Να δηαζέηεη πςειή αλάιπζε Full HD 1080 νξηδόληησλ γξακκώλ ζάξσζεο 
(κε αλάιπζε 1920ρ 1080) κε ςεθηαθό αηζζεηήξην εηθόλαο ηερλνινγίαο CCD 
(CCD Color Chip Technology), παξέρνληαο ηελ θαιύηεξε δπλαηή επθξίλεηα 
θαη πνηόηεηα εηθόλαο, θπζηθά ρξώκαηα θαη πηζηόηεηαο ηεο εηθόλαο ηνπ 
βιελλνγόλνπ, ρσξίο αιινίσζε ησλ ρξσκάησλ. Να αλαθεξζεί αλαιπηηθά θαη 
λα απνδεηθλύεηαη. 

2. Να είλαη ζπκβαηό θαη ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθό νπηηθό ζύζηεκα θίιηξσλ 
ρξσκνελδνζθόπεζεο δηαθνξνπνίεζεο παζνινγηθνύ θαη θπζηνινγηθνύ 
ηζηνύ, γηα ηελ απεηθόληζε κνξθσκάησλ θαη ηξηρνεηδώλ αγγείσλ ζηα 
επηθαλεηαθά ζηξώκαηα ηνπ βιελλνγόλνπ, ηα νπνία δελ είλαη εθηθηό λα 



απεηθνληζηνύλ κε ιεπθό θσηηζκό, ώζηε λα απεηθνλίδνληαη κε κεγάιε 
επθξίλεηα. Να απνδεηθλύεηαη ε εγθπξόηεηα ηεο ηερληθήο θαη λα θαηαηεζνύλ 
απαξαίηεηα δεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη άξζξα ηνπιάρηζηνλ 
πέληε εηώλ πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ κέζνδν. 

3. Να δηαζέηεη εύξνο πξόζζηαο νξάζεσο ηνπιάρηζηνλ 140° γηα θαιύηεξε θαη 
αθξηβέζηεξε δηάγλσζε απμάλνληαο έηζη ηελ πξνο εμέηαζε πεξηνρή. 

4. Να δηαζέηεη επξύ βάζνο πεδίνπ 2-100mm ή θαιύηεξν γηα θνληηλή θαη 
ιεπηνκεξή παξαηήξεζε ηνπ βιελλνγόλνπ. 

5. Να δηαζέηεη εμσηεξηθή δηάκεηξν εύθακπηνπ ηκήκαηνο θαη θάησ άθξνπ έσο 
12,8 mm ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κηθξόηεξε δπλαηή θαηαπόλεζε ηνύ 
αζζελνύο. 

6. Να δηαζέηεη θαλάιη γηα βηνςία ηνπιάρηζηνλ 3,7 mm. 
7. Να εθηειεί γσληώζεηο θαη' ειάρηζηνλ: πξνο ηα άλσ 180°, πξνο ηα θάησ 

180°, πξνο ηα δεμηά 160°, πξνο ηα αξηζηεξά 160°. 
8. Να δηαζέηεη σθέιηκν κήθνο εύθακπηνπ ζσιήλα πεξίπνπ 1.650 mm. 
9. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξπζκίζεσλ από ηε ιαβή δηαθόξσλ παξακέηξσλ 

κέζσ ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) θνκβίσλ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Να 
αλαθεξζνύλ νη ξπζκίζεηο αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε. 

10. Να δηαζέηεη ζύζηεκα water-jet κε μερσξηζηό θαλάιη έγρπζεο πγξώλ γηα πην 
άκεζν θαη απνηειεζκαηηθό ηνπηθό θαζαξηζκό ηνπ εληέξνπ. 

11. Να πιεξνί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο ηεο Επξσπατθήο Κνηλόηεηαο γηα 
Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό (CE Mark). 

12. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή ζθιεξόηεηαο ηνπ 
εύθακπηνπ ζσιήλα, θαηά ηελ επηζπκία ηνπ ελδνζθόπνπ, νε δηαθνξεηηθά 
επίπεδα αλάινγα κε ηελ αλαηνκηθή δπζθνιία ηνπ εληέξνπ, γηα ηε κηθξόηεξε 
δπλαηή θαηαπόλεζε ηνπ αζζελνύο. Να αλαθεξζεί αλαιπηηθά ν ηξόπνο 
επίηεπμεο πξνο αμηνιόγεζε. 

13. Να είλαη πιήξσο ζπκβαηό κε ηελ ππάξρνπζα δνκή πιπληεξίσλ-
απνιπκαληώλ επθάκπησλ ελδνζθνπίσλ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνύ 
ηκήκαηνο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 
ηπρόλ θόζηε ζπλδεηηθώλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνύληαη. γηα ηελ 
δπλαηόηεηα απνιύκαλζεο ηνπ. 

 
 

Δ. ΜΟΝΙΣΟΡ FULL HIGH DEFINITION ΜΔ ΑΝΑΛΤΗ 1920Υ1080 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

1 Να είλαη έγρξσκε νζόλε πςειήο αλάιπζεο TFT/LED δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 24 ηληζώλ 

2. Να δηαζέηεη πςειή αλάιπζε FULL HIGH DEFINITION ηνπιάρηζηνλ 1920 ρ 
1080 pixels. 
3. Να δηαζέηεη πςειή θσηεηλόηεηα. αληίζεζε θαη ηαρύηεηα απόθξηζεο. Να 
αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε. 
4 Να δηαζέηεη πεδίν νξάζεσο ηνπιάρηζηνλ 170ν 
5 Να θέξεη θαηάιιειεο αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο εηζόδνπο θαη εμόδνπο γηα 
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε πεξηθεξεηαθό εμνπιηζκό Να αλαθεξζνύλ 
αλαιπηηθά. 
6 Να έρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη ειέγρνπ ησλ παξακέηξσλ κέζσ πηβππ 
ηεο νζόλεο 
7. Όια ηα αλσηέξσ λα αλαθέξνληαη ζηα επίζεκα εξγνζηαζηαθά έγγξαθα ηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο (prospectus) 



8. Να πιεξνί ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα 
Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό (CE-Mark). 
 
 

Σ. ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

1 Να είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν, ηξνρήιαην κε 4 ηξνρνύο, κε ζύζηεκα 
πέδεζεο ζηνπο 2 από απηνύο γηα κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα 
2 Να δηαζέηεη εηδηθή βάζε γηα αζθαιή ηνπνζέηεζε ελδνζθνπίσλ γηα απνθπγή 
ζξαύζεσο θαη θαηαπόλεζε ησλ ελδνζθνπίσλ (θξεκάζηξα ελδνζθνπίσλ), 
ξπζκηδόκελε θαζ' ύςνο 
3  Να δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο γηα επίπεδε νζόλε 

4 Να δηαζέηεη ξάθη ζπξόκελν γηα ηελ ηνπνζέηεζεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ 
5 Να πιεξνί ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα 
Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό (CE-Mark) 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

ΕΤΘΤΜΙΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 
 

 

 

 


