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ΘΔΜΑ :

«Πξόζθιεζε ΓΔΤΣΔΡΖ (Β) Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ Πξoκήζεηα
Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε (CPV 33153000) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.

ρεηηθά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Γιεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΔΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ Χ11Η465ΦΥΟ-16Χ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Δπιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Δνζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΓΑ: Ψ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
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ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Γεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΔΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΔΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Την με απιθμ. Ππωη. Α4γ/Γ.Π.81763/19-12-2017 (ΑΓΑ: 6ΗΑ4465ΦΥΟ-ΒΓΦ) έγκπιζη ζκοπιμόηηηαρ για
σπημαηοδόηηζη από ηο ΠΓΔ 2017 Ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού ηος ΓΝ Φανίων.
12) Την με απιθμ. 2164/26-01-2018 (ΑΓΑ: 995Π46907Τ-ΚΓ3) ππάξη διοικηηή πεπί οπιζμού επιηποπήρ
ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
13) Την με απ 13/πρακτ 3/ 31-01-2018 απόθαζη ΓΣ ( ΑΓΑ: Ψ5ΦΦ46907Τ-Μ2Φ).
14) Το με απιθμ. Ππωη 4014/16-02-2018 απόθαζη ηηρ επιηποπήρ ελέγσος και διαμόπθωζηρ ηεσνικών
πποδιαθπαθών.
15) Η με απιθμ. 22ο/ πξθ. 6/ 02/032018 (ΑΓΑ : 7Σ1246907Σ-0ΣΗ) Απόθαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών

πποκειμένος να διενεπγηθεί Γημόζια

Γιαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Δξωζωμαηικού Λιθοηπίπηη CPV 33153000)
16) Η με απιθμ.ππωη.5180/05-03-2018 (ΑΓΑ:ΩΡΤΞ46907Τ-ΓΤΟ) Ππάξη Γιοικηηή για ανηικαηάζηαζη ηος
Γπαμμαηέα διενέπγειαρ ηος Γιαγωνιζμού
17) Η με απιθ ππωη 5274/ 06-03-2018 (ΑΓΑ:Ω9Γ446907Τ-1ΓΟ) ππόζκληζηρ ππώηηρ δημόζιαρ διαβούλεςζηρ
για ηην ππομήθεια εξωζωμαηικού λιθοηπίπηη.
18) Την με απιθμ. Ππωη. 7000/ 26-03-2018 ππόζκληζη ηηρ επιηποπήρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
19) Η με θέμα 14/ πξθ. 10/ 19 /04 2018 (ΑΓΑ : Χ20Χ46907Σ-ΜΒ) Απόθαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών έπειηα από ηην ολοκλήπωζη ηηρ Α
διαβούλεςζηρ πποκειμένος να διενεπγηθεί

Β Γημόζια Γιαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Δξωζωμαηικού

Λιθοηπίπηη CPV 33153000).

Πξνζθαινχκε ζε αλνηθηή ΓΔΤΣΔΡΖ (Β) Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ γηα ηελ
Πξνκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε (CPV 33153000).
Ζ Γηαβνχιεπζε ζα δηαξθέζεη απφ ηηο 25/04/2018 έσο θαη ηηο 04/05/2018 εκέξα Παξαζθεπή.
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζχλδεζκν “Γηαβνπιεχζεηο” θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαληψλ (www.chaniahospital.gr).
Σα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο άκεζα θαη
απηφκαηα, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή
θεηκέλνπ κε πιεθηξνιφγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ.
Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθφηεξα ζηελ πιαηθφξκα δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΔΖΓΖ δελ γίλεηαη
επηζχλαςε
αξρείσλ.
Αξρεία
κπνξνχλ
λα
απνζηαινχλ
ζην
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ
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λα ελζσκαησζνχλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνχιεπζε
(π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε θαηαρψξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ
ζην πεδίν «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ», ηφηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ ζρνιίσλ απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ζα ελεκεξψλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο
επηινγήο απηήο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.
ε
θάζε
πεξίπησζε
ηα
ζρφιηα
πνπ
έξρνληαη
ζην
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε
δηαβνχιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαληψλ (www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ
ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαξηψληαη απηνχζηα ζηελ
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο.
Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1) Σν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.
3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.
4) Σελ εκπεηξία.
5) Σπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.
6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν
ηζηφηνπν απηήο.
Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ

πλεκκέλα (1) :
1. Απφθαζε Γ Ννζνθνκείνπ 14/ πξθ. 10/ 19 /04 2018 (ΑΓΑ : Χ20Χ46907Σ-ΜΒ)
Πξνδηαγξαθψλ.

πεξί έγθξηζεο Σερληθψλ

Κνηλνπνίεζε:
1. Σκήκα Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο
2. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
-ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΑΓΑ : Χ20Χ46907Σ-ΜΒ
ε
7 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
«O ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
νλ

εο

10 Πξαθηηθό ηεο 19 Απξηιίνπ 2018
Σαθηηθήο πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ

νλ

ΘΔΜΑ 14 : «Τπνβνιή ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηελέξγεηα
Γεύηεξεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε (CPV
33153000).»
Ζ Γηνηθεηηθή Γηεπζχληξηα Ννδαξάθε ηέιια ζέηεη ππ‟ φςηλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηελ ππ‟ αξηζκ. Πξση:8573/17-04-2018 εηζήγεζε ηεο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
«αο ππνβάιινπκε επηζπλαπηφκελεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηελ επηηξνπή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ
είρε νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 2164/26-01-2018 πξάμε Γηνηθεηή ηνπ ΓΝΥ.
Δπίζεο ζαο αλαθέξνπκε φηη νη εηαηξείεο:


ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΑΔ



ΚΑRL STORZ ΜΔΠΔ



ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΔ



SOFMEDICA ΔΛΛΑ

αληαπνθξίζεθαλ ζηελ αξ. πξση. 5274/06-03-2018 αλαθνίλσζε γηα Πξώηε
Γηαβνύιεπζε πεξί ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ
Ληζνηξίπηε ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΓΔ 2017 θαη απέζηεηιαλ ζε ςεθηαθή κνξθή παξαηεξήζεηο, νη
νπνίεο θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ
Δηζεγνύκαη
1.Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ππέδεημε ε επηηξνπή, ε νπνία
νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 2164/26-01-2018 πξάμε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, έπεηηα απφ ηελ
νινθιήξσζε ηεο Πξώηεο (Α) Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ
πξνκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε, ψζηε λα ηεζνχλ ζε Γεύηεξε (Β) Γεκόζηα
Γηαβνύιεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΖΓΖ.
2. Σελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ηεο απφθαζεο πνπ ζα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 ( ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) ΓΗΑΤΓΔΗΑ.»
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ
αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηήλ,
Απνθαζίδεη Οκόθσλα,
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Δγθξίλεη σο έρνπλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ππέδεημε ε επηηξνπή, ,
έπεηηα από ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξώηεο (Α) Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε, ώζηε λα ηεζνύλ ζε
Γεύηεξε (Β) Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΖΓΖ.
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο έρνπλ σο εμήο:
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ
ΓΔΝΗΚΑ
1. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα, λα ζπλδέεηαη ζην δίθηπν 220V ac, (αρθρωτό σύστημα,
ολοκληρωμένο σύστημα )

εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ

ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο (απφ ηηο ηερλνινγίεο , ειεθηξναγσγηκφηεηαο κε
ρξήζε ειεθηξνδίσλ, πηεδνειεθηξηθή , ειεθηξνυδξαπιηθή, ειεθηξνκαγλεηηθή) . Να
είλαη έλαο πιήξεο δπλαηνηήησλ θαη πςειήο ηερλνινγίαο ζηαζκφο εξγαζίαο
πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ESWL, ελδoνπξνινγίαο ,δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (κε
φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα), θαη ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ιηζνηξηςία
νιφθιεξνπ ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (λεθξψλ, θχζηεο θαη νπξεηήξα),
θπζηενζθφπεζε (PCN), νπξεηεξνζθφπεζε (URS), θιπ. Σν ζπγθξφηεκα λα δχλαηαη
λα πξαγκαηνπνηήζεη ιηζνηξηςία ηφζν ζε χπηηα ζέζε φζν θαη ζε πξελή ζέζε.
2. Να πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη κνλάδεο:
Α. Μνλάδα ιηζνηξηςίαο (πεγή θξνπζηηθψλ θπκάησλ).
Β. Αθηηλνινγηθφ κεράλεκα ηχπνπ c-arm εληνπηζκνχ ιίζσλ (αθηηλνζθφπεζε).
Γ. χζηεκα ππεξερνγξάθνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ιίζσλ.
Γ. Οπξνινγηθή ηξάπεδα αζζελνχο
Δ .Έιεγρνο ζπζηήκαηνο, Απεηθφληζε
3. Να δηαζέηεη δηπιφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ιίζσλ κε αθηηλνινγηθφ C-ARM θαη ζπζθεπή
ππεξερνγξάθνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θάζε είδνπο ιίζνπ πνπ δελ
αληρλεχεηαη είηε αθηηλνζθνπηθά είηε ππεξερνγξαθηθά.
4. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κεκνλσκέλα
θαη ζε

ζπλδπαζκφ

δχν

ή ηξηψλ

απεηθνλίζεσλ: • Single mode imaging

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθηηλνζθφπεζε(x-ray), inline ππεξερνγξαθηθή εηθφλα απφ ηνλ
ηζνθεληξηθφ βξαρίνλα. • Dual mode imaging ζε real time ρξεζηκνπνηψληαο δχν απφ
ηηο επηινγέο απεηθφληζεο ηαπηφρξνλα. • Tri-mode κε ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ ηξηψλ
δπλαηνηήησλ απεηθφληζεο ηαπηφρξνλα.
5. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη δηφξζσζεο ηεο πνξείαο ηεο ιηζνηξηςίαο,
είηε αθηηλνζθνπηθά, είηε ππεξερνγξαθηθά, είηε κε ηαπηφρξνλε αθηηλνζθνπηθή θαη
ππεξερνγξαθηθή απεηθφληζε, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε εθηέιεζή ηεο.
6. Καηά ηε ζεξαπεία λα κελ απαηηείηαη θακία αιιαγή εμαξηήκαηνο είηε πξν, είηε κεηά.
7. Όινο ν απαξαίηεηνο ρεηξηζκφο, ηφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ, φζν θαη γηα ηνλ
θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ιίζνπ λα γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη απηνκαηνπνηεκέλα απφ έλα
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εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 19” (Θα πξνηηκεζεί ε
κεγαιχηεξε).
8. Έιεγρνο εληνπηζκνχ απφ ζσξαθηζκέλν ρψξν ηειερεηξηζκνχ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
έθζεζε ησλ ρεηξηζηψλ ζε αθηηλνβνιία
9. Αλ δηαζέηεη ελζσκαησκέλε „ηζνθεληξηθή‟ εληφπηζε ππεξήρσλ λα ζπλεξγάδεηαη κε
ειεθηξνληθνχο κνξθνκεηξαηξνπείο πνιιαπιψλ ζπρλνηήησλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο.
10. Να

πιεξνί

ηνπο

Δπξσπατθνχο

θαη

δηεζλείο

θαλνληζκνχο

αζθαιείαο

θαη

αθηηλνπξνζηαζίαο θαη λα θέξεη απνδεδεηγκέλα ζήκαλζε CE.
11. Απηφκαηε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζε ζέζε ιηζνηξηςίαο κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο
ιίζνπ. Ώζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ιηζνηξηςία ζε δεμί θαη αξηζηεξφ λεθξφ, θαζψο θαη
ζε δεμί θαη αξηζηεξφ νπξεηήξα, ρσξίο ηελ απαίηεζε κεηαηφπηζεο ηνπ αζζελνχο, θαη
ρσξίο λα απαίηεζε αιιαγήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θεθαιήο ηνπ αζζελνχο, πνπ είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ ηνπνζέηεζε stents πξηλ ηε ιηζνηξηςία, θαη γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο
ζε πεξηπηψζεηο βαξέσλ πεξηζηαηηθψλ, θαηάθνηησλ αζζελψλ, θιπ.
12. Να κελ απαηηείηαη θαλέλα είδνο αλαηζζεζίαο ή αλαιγεζίαο.
13. Σν φιν ζχζηεκα λα ειέγρεηαη κέζσ νζφλεο αθήο ηνπιάρηζηνλ 19΄΄(ε κεγαιχηεξε ζα
εθηηκεζεί). ηνπνζεηεκέλε ζε ηξνρήιαην ην νπνίν λα κπνξεί λα βξίζθεηαη είηε κέζα
ζηελ αίζνπζα ιηζνηξηςίαο είηε θαη ζε μερσξηζηφ ρψξν
Α. ΜΟΝΑΓΑ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ
1. Ζ κνλάδα ιηζνηξηςίαο λα είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο.
2. Να δηαζέηεη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γελλήηξηα θξνπζηηθψλ θπκάησλ κεγάιεο ηζρχνο,
γηα

ζηαζεξφηεξα

θαη

επαλαιήςηκα

ραξαθηεξηζηηθά

θξνχζεσλ,

κεησκέλεο

παξελέξγεηεο, κη-θξφηεξν επίπεδν ζνξχβνπ θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Να
εμαζθαιίδεη εγγπεκέλε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ γηα
2.000.000 θξνχζεσλ ρσξίο λα απαηηεί αληηθαηάζηαζε(ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο
αμηνινγείηαη ). Να αλαθεξζεί ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ θαη ν
εγγπεκέλνο ρξφλνο δσήο ηεο πεγήο.
3. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηαβαιιφκελσλ εζηηαθψλ ζεκείσλ, κε κεγάιν εχξνο
πηέζεσλ θαη κεγάιεο ηηκέο κέγηζηεο πίεζεο, γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη
θάιπςε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ιηζηάζεσλ. Αλαθέξαηε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ
εζηηαθψλ ζεκείσλ, θαζψο θαη ηε δηάζηαζε, ηε κέγηζηε ηηκή θαη ην εχξνο πηέζεσλ γηα
θάζε επηινγή εζηηαθνχ ζεκείνπ.
4. Ζ θεθαιή παξαγσγήο ησλ σζηηθψλ θπκάησλ λα θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ελεξγεηψλ
ψζηε λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ζε κεγάινο εχξνο ιηζηάζεσλ.
5. Ζ εζηηαθή πεξηνρή λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο
ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο αλάινγα απφ ην κέγεζνο,
ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ ζθιεξφηεηα ηεο ιίζνπ θαζψο θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ αζζελνχο
ζηνλ πφλν.
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6. Να δηαζέηεη πςειή κέγηζηε ηηκή ππθλφηεηαο ελέξγεηαο θαη επξχ θάζκα πηέζεσλ κε
πςειή κέγηζηε ηηκή, ψζηε λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ζε κεγάιν εχξνο ιηζηάζεσλ: a. Να
δηαζέηεη εχξνο πηέζεσλ ζην ζεκείν εζηίαζεο κεγαιχηεξν απφ 10-140MPa. Σν
κεγαιχηεξν εχξνο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. b. Να δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ππθλφηεηαο
ελέξγεηαο (energy flux density) ζην ζεκείν εζηίαζεο, κε ειάρηζηε ηηκή κηθξφηεξε απφ
0,45mJ/mm2, έσο κέγηζηε ηηκή κεγαιχ-ηεξε απφ 3,6mJ/mm2. Μεγαιχηεξν εχξνο ζα
εθηηκεζεί ζεηηθά.
7. Να έρεη κεγάιν βάζνο εζηίαζεο, ψζηε λα θαιχπηεη θαη παρχζαξθνπο αζζελήο. Σν
κέγηζην βάζνο εζηίαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 170cm. Μεγαιχηεξεο ηηκέο εζηηαθνχ
βάζνπο ζα εθηηκεζνχλ ζεηηθά.
8. Να δηαζέηεη κεγάιν εχξνο πηέζεσλ ζεξαπείαο ζην ζεκείν εζηίαζεο θπκαηλφκελν απφ
ειάρηζηε ηηκή κηθξφηεξε ησλ 10 MPa έσο κέγηζηε πίεζε αλψηεξε ησλ 140MPa.
Μεγαιχηεξεο ηηκέο ζα εθηηκεζνχλ ζεηηθά. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζε πνιιά
βήκαηα, ηνπιάρηζηνλ 20. Μεγαιχηεξνο αξηζκφο βεκάησλ ζα εθηηκεζεί ζεηηθά.
9. Ζ δηάκεηξνο ηεο πεγήο θξνπζηηθνχ θχκαηνο λα κελ είλαη έσο 300 mm, ψζηε λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επξχ θάζκα εθαξκνγψλ αθφκα θαη ζε παηδηά. Ζ
κεγαιχηεξε ζα εθηηκεζεί.
10. Σν ζχζηεκα λα έρεη ζηάζκε ζνξχβνπ ιηγφηεξν απφ 90 dB ζην πςειφηεξν επίπεδν
ελέξγεηαο. Θα εθηηκεζεί ην ρακειφηεξν
11. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ησλ σζηηθψλ θπκάησλ ζε ζπγρξνληζκφ κε ην
ΖΚΓ.
12. Δάλ απφ ηελ ελέξγεηα ζην λεξφ ηεο θεθαιήο δεκηνπξγνχληαη θπζαιίδεο, λα δηαζέηεη
ζχζηεκα νπηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ θπζαιίδσλ

δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ

ρξήζηε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπο δηαζθαιίδνληαο κηθξφηεξε ρξήζε ελέξγεηαο θαη
κηθξφηεξνπο ρξφλνπο ζεξαπείαο.
13. Ζ ζπρλφηεηα ησλ θξνχζεσλ λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ 1-4Hz ηνπιάρηζηνλ, θαη λα
δηαζέηεη απαξαίηεηα ηελ επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ θαη ζθαλδαιηζκνχ
ησλ θξνχζεσλ κε θαξδηνγξάθν (ECG triggering) γηα ηελ αζθαιέζηεξε αληηκεηψπηζε
αζζελψλ κε βεκαηνδφηε. Να πεξηιακβάλεηαη ν θαξδηνγξάθνο ζηνλ βαζηθφ
πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ.
Β. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (C-ARM)
1. Nα ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε δηθηχνπ 220V 50Hz
2. Ο ηνμνεηδήο βξαρίνλαο (C-arm) λα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηζνθεληξηθέο θηλήζεηο:+/45κνίξεο , λα δηαζέηεη κεγάιν άλνηγκα κε ειεχζεξν ρψξν ηνπιάρηζηνλ 75cm γηα ηε
ζπγθξάηεζε ζην έλα άθξν ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο θαη ζην άιιν άθξν ηνπ εληζρπηή
εηθφλαο.
3. Σν βάζνο ηνπ βξαρίνλα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 68 cm ελψ λα δηαζέηεη απφζηαζε εζηίαο
– εληζρπηή ηνπιάρηζηνλ 95cm.
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4. Nα δηαζέηεη επηκήθε κεηαθίλεζε ηνπιάρηζηνλ 22cm, ειεθηξνθίλεηε θαζ‟ χςνο
o

ηνπιάρηζηνλ 40cm, ηξνρηαθή θίλεζε (Οrbital) 135 ζπλνιηθά, θαη πεξηζηξνθηθή (pivot)
o

+/-225 γηα πιήξε εμαζθάιηζε εγθαξζίσλ, Α-P ή Ρ-Α θαη πιαγίσλ πξνβνιψλ.
5. Γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ θαη γηα πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο,
λα δηαζέηεη ζηελ ίδηα κνλάδα ηνπ C-arm ελζσκαησκέλν κφληηνξ ( ζα εθηηκεζεί 2πιφ
κφληηνξ, παξαθνινχζεζεο θαη ρεηξηζκνχ) ηνπιάρηζηνλ 24” split screen, πςειήο
δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη θσηεηλφηεηαο κε εχξνο αληίζεζεο ηνπιάρηζηνλ 600:1 )
αλαξηεκέλα θαηά πξνηίκεζε ζε θηλνχκελν βξαρίνλα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην
βέιηηζην ζεκείν ζέαζεο γηα ηε ιηζνηξηςία θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ελδννπξνινγηθή
εθαξκνγή .Να ππάξδεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη απφ απνκαθξπζκέλν
κφληηνξ (απφ ην ζάιακν ρεηξηζκνχ)
6. Να δηαζέηεη επηπιένλ ρεηξηζηήξην ηνπ αθηηλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε

φιεο ηηο

απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη ιεηηνπξγίεο απεηθνληδφκελεο ςεθηαθά, θηιηθφ ζην ρξήζηε,
ζην νπνίν λα απεηθνλίδεηαη ξεαιηζηηθά θαη λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια, ζε πιήξε
ζπγρξνληζκφ κε ην βαζηθφ ρεηξηζηήξην, ζην κφληηνξ ρεηξηζκνχ θηλνχκελνπ βξαρίνλα,
θαη ζην κφληηνξ ρεηξηζκνχ ζην ρψξν ηειερεηξηζκνχ
7. Ζ γελλήηξηα λα είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πςειήο ζπρλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ
30kHz

(high

frequency)

ρακειήο

δφζεο

αθηηλνβνιίαο,

ειεγρφκελε

απφ

κηθξνεπεμεξγαζηέο.
8. H γελλήηξηα λα έρεη κέγηζηεο απνδφζεηο 120kV θαη 20mA ηνπιάρηζηνλ.
9. Να πξαγκαηνπνηεί ζπλερή θαη παικηθή αθηηλνζθφπεζε, θαηαθξάηεζε ηεο ηειεπηαίαο
εηθφλαο, (last image hold) θαη ςεθηαθή αθηηλνγξαθία, γηα κέγηζηε επθξίλεηα.
10. Nα πξαγκαηνπνηεί, ζπλερή θαη παικηθή αθηηλνζθφπεζε κε απφδνζε ηνπιάρηζηνλ
80mA, θαηαθξάηεζε ηεο ηειεπηαίαο αθηηλνζθνπηθήο εηθφλαο (last image hold) θαη
ςεθηαθή αθηηλνγξαθία κε αθηηλνζθφπεζε ελφο παικνχ (snap shot), γηα κέγηζηε
επθξίλεηα ησλ πξνο απνζήθεπζε ζην ζηαζκφ εξγαζίαο εηθφλσλ.
11. Δηδηθά ζηελ αθηηλνζθφπεζε λα κπνξεί απνδίδεη έσο 15 mA θαη λα δηαζέηεη απηφκαην
έιεγρν δφζεο γηα πςειή επθξίλεηα ζηελ απεηθφληζε.
12. Δπηπιένλ λα πξαγκαηνπνηεί παικηθή αθηηλνζθφπεζε κε ην κηθξνηεξν δπλαηφ
ξπζκηδφκελν εχξνο παικνχ ηάμεσο 10msec θαη έσο 25 pulses/sec.
13. Να δηαζέηεη θηιηξάξηζκα >2,5mm Al θαζψο θαη επηπιένλ θηιηξάξηζκα ην νπνίν λα
αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε.
14. Να θέξεη αθηηλνινγηθή ιπρλία ζηαζεξήο αλφδνπ, κε κία ή κε δχν εζηίεο θαη κε ηελ
κηθξή εζηία 0.3 mm γηα επίηεπμε κεγάιεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο. . Να αλαθεξζεί ην
κέγεζνο ηεο δεχηεξεο (κεγάιεο) εζηίαο, πξνο αμηνιφγεζε.
15. Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη δηαθξάγκαηα αθηηλνζθφπεζεο, ίξηδνο θαη καραηξσηά,
ειεγρφκελα κε ειεθηξνθίλεζε ζπλερνχο ξχζκηζεο απφ ην ρεηξηζηήξην. Δπηπιένλ λα
δηαζέηεη ζχζηεκα δηαθξαγκάησλ virtual collimator.
16. Να έρεη κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ θαη πεξηβιήκαηνο θαζψο θαη πςειφ
ξπζκφ απαγσγήο ζεξκφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο θαη
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απεξηφξηζηεο αθηηλνζθφπεζεο πςειήο πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα
πεξηβιήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,1ΜΖU.
17. ηελ αθηηλνζθφπεζε (ζπλερή θαη παικηθή) λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο ξχζκηζεο
ηεο θσηεηλφηεηαο ελίζρπζεο ησλ παξπθψλ (ζχζηεκα απηφκαηεο βειηηζηνπνίεζεο
ηεο απεηθφληζεο αθφκα θαη φηαλ ε ππφ εμέηαζε δνκή βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
πεδίνπ απεηθφληζεο), νξηδφληηαο αλαζηξνθήο θαη ςεθηαθήο πεξηζηξνθήο ηεο εηθφλαο,
LIH, Δπίζεο λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλίρλεπζεο αληηθεηκέλσλ θαη θίλεζεο, απηφκαηε
κείσζε δφζεο θαζψο θαη απηφκαηε δηφξζσζε παξάζηησλ απφ

κεηαιιηθέο

πξνζέζεηο.
18. Να δηαζέηεη ςεθηαθφ έιεγρν θσηεηλφηεηαο θαη αληίζεζεο απεηθφληζεο – windowing,
ηφζν ζε real time φζν θαη ζε post processing, θίιηξν απνθνπήο θηλεηηθήο αζάθεηαο ,
θίιηξν απνθνπήο ειεθηξνληθνχ ζνξχβνπ , ιεηηνπξγία ςεθηαθήο ελίζρπζεο ησλ
παξπθψλ ησλ απεηθνληδφκελσλ νξγάλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
19. Δληζρπηήο εηθφλαο ηξηπινχ πεδίνπ (23-15-10), πςειήο δηαγλσζηηθήο επθξίλεηαο.
20. Να

αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά

πξνο αμηνιφγεζε ηα ζηνηρεία θαη ην resolution ηνπ

εληζρπηή εηθφλαο ζε φια ηα πεδία .
21. Να δηαζέηεη ςεθηαθή CCD θάκεξα 1k x1k θαζψο θαη ζχζηεκα απηφκαηεο ξχζκηζεο
ηεο δφζεο (kV θαη mA).
22. Nα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο CCD camera πεξηζηξνθήο εηθφλαο θαη αληηζηξνθήο
δεμηά – αξηζηεξά θαη πάλσ – θάησ.
23. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο δφζεο DAP. ). Να
αλα-θεξζεί ε επαηζζεζία πξνο αμηνιφγεζε
24. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα απνκλεκφλεπζεο ηνπιάρηζηνλ 10.000 εηθφλσλ (κεγαιχηεξε
κλήκε ζα εθηηκεζεί) ζε ζθιεξφ δίζθν κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαζψο θαη ζχξα
USB
25. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζχζηεκα αθαηξεηηθήο ςεθηαθήο αγγεηνγξαθίαο DSA
θαζψο θαη ιεηηνπξγίεο pixel shift, land-marking θαη cine loop.
26. Να έρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο 1-16 εηθφλσλ ζην Monitor.Θα εθηηκεζεί
ην κεγαιχηεξν κφληηνξ.
27. Να παξέρνληαη εθηεηακέλεο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο γηα δσληαλέο εηθφλεο θαη
εηθφλεο αλαθνξάο, φπσο Cine-Loop, ελίζρπζεο ηεο αληίζεζεο θαη ηεο θσηεηλφηεηαο,
ελίζρπζεο ησλ παξπθψλ, αληηζηξνθήο ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξη, ςεθηαθή κεγέζπλζε,
κεηξήζεηο απφζηαζεο θαη εηζαγσγήο θεηκέλνπ.
28. Να ππάξρεη πξναηξεηηθή επηθνηλσλία ζε λνζνθνκεηαθφ δίθηπν/δηαθνκηζηή θαη
εθηχπσζε εηθφλσλ.
29. Σν αθηηλνζθνπηθφ κεράλεκα λα δηαζέηεη ζχγρξνλν ρεηξηζηήξην πνπ λα έρεη φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελδείμεηο απεηθνληδφκελεο ςεθηαθά.
30. Να δηαζέηεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κέηξεζεο θαη αλάδεημεο ηεο αθηηλνβνιίαο.
31. Nα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί επέιηθηεο θηλήζεηο
ζην

ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
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Γ. ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΟΤ
1. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηχνπ 220V/50Hz, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, θαη λα
ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε ην αθηηλνινγηθφ κεράλεκα.

Να είλαη θαηάιιεινο γηα

εληνπηζκφ θαη επηθέληξσζε ηνπ ιίζνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα ιηζνηξηςίαο,
αιιά θαη γηα εμεηάζεηο νπξνινγίαο
2. Να δηαζέηεη κφληηνξ ηνπιάρηζηνλ 17 ηληζψλ ελζσκαησκέλν ζηελ κνλάδα θαη λα
κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε ην έλα κφληηνξ ηεο θνλζφιαο ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ φινπ
ηνπ ζπζηήκαηνο.
3. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε πνηθηιία ερνβνιηζηηθψλ θεθαιψλ.
4. Να

ζπλδέεηαη

κε

εηδηθή

θεθαιή,

ε

νπνία

λα

θαιχπηεη

ηνλ

απαηηνχκελν

ππεξερνγξαθηθφ έιεγρν ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη κε
δηνξζηθή θεθαιή ηνλ πξνζηαηηθφ αδέλα.
5. Να δέρεηαη ηξεηο θεθαιέο γηα άκεζε ρξήζε θαη επηινγή απφ ην πιεθηξνιφγην θαη λα
πεξηιακβάλνληαη απηέο ζηελ βαζηθή ζχλζεζε (ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο
ζάξσζεο εηθφλαο Convex array, Phased array sectors, Linear array, ζε νλνκαζηηθέο
ζπρλφηεηεο απφ 2 MHz θαη άλσ κέρξη θαη 14 MHz ηνπιάρηζηνλ.) Οη αλσηέξσ
απαηηνχκελεο ζπρλφηεηεο πξέπεη λα είλαη νη ζπρλφηεηεο απεηθφληζεο, φπσο νξίδνληαη
απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
6. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία CINE MODE ηνπιάρηζηνλ 1200 εηθφλσλ
7. Να ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθφληζεο B-mode, M-mode, PW Doppler, Color Doppler,
DPD θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπλδπαζκψλ.
8. Να δηαζέηεη ζχλδεζε USB κεηαθνξάο-απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 2500 εηθφλσλ.
9. Να δηαζέηεη ζηαπξφλεκα ζηφρεπζεο θαη επηθέληξσζεο ιίζνπ.
10. Να έρεη δπλαηφηεηα νκναμνληθήο ζχλδεζεο θαη απεηθφληζεο ηνπ ερνβνιέα κε ηελ
θεθαιή ιηζνηξηςίαο.
11. Να επηηξέπεη ζπλερή (real time) παξαθνινχζεζε ηεο ζεξαπείαο ζε ζπγρξνληζκφ κε
ηελ εθπνκπή ησλ σζηηθψλ θξνχζεσλ ζε Monitor.
12. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλεο ελεξγέο ζχξεο γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε ηξηψλ ερνβφισλ
θεθαιψλ (2D, PW/CW θαη CFM απεηθφληζεο).
13. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε TFT ηερλνινγίαο πγξψλ θξπζηάιισλ πςειήο δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο, δηαγψληαο δηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 15¨ (κεγαιχηεξε ζα εθηκεζεί) κε
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηνπ πιεθηξνινγίνπ.
14. Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ελζσκαησκέλε ηερληθή ιήςεο ησλ παξαγφκελσλ
απφ ηνπο ηζηνχο αξκνληθψλ ζπρλνηήησλ ρσξίο ρξήζε ζθηαγξαθηθψλ πιηθψλ θαη λα
ιεηηνπξγεί ζηε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε (2D-mode).
15. Να δηαζέηεη θαη λα πξνζθεξζεί ινγηζκηθφ απεηθφληζεο εθηεηακέλνπ πεδίνπ εηθφλσλ
2D ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε LINEAR θαη CONVEX θεθαιέο.
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16. Πξνο επηινγή εζσηεξηθή κπαηαξία ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλήκαηνο γηα 1,5 ψξα εθηφο δηθηχνπ.
17. Υξφλνο εθθίλεζεο ≥ 30 δεπηεξφιεπηα απφ πιήξε απελεξγνπνίεζε
18. Να ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθφληζεο δχν δηαζηάζεσλ (B-mode),θίλεζεο/ ρξφλνπ
(M-Mode) έγρξσκνπ Doppler (CFM), παικηθνχ Doppler (PW), θαη Doppler ηζρχνο
(Power Doppler) Καζψο θαη ηελ πιένλ εμειηγκέλε κνξθή Power Doppler εκθάληζεο
ησλ πιένλ ρακειψλ ξνψλ (θαηεπζπληηθφ power).
19. Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ηερληθή απεηθφληζεο ηεο πξνεξρφκελεο απφ ηνπο
ηζηνχο αξκνληθήο ζπρλφηεηαο ε νπνία λα ιεηηνπξγεί κε ηηο θεθαιέο Convex, Linear,
Phased array sector, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ζχζηεκα θαη λα παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθψλ αξκνληθψλ ζπρλνηήησλ
20. Να δηαζέηεη πξνζαξκνζκέλε ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηελ
κείσζε ηνπ ζνξχβνπ (Speckle noise) θαη βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο πθήο
ηζηηθψλ κνηίβσλ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηαο ηνπο ρσξίο λα κεηψλεηαη ην FRAME RATE.
Ζ ηερληθή απηή λα ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο ερνβφιεο θεθαιέο θαη ζηηο δηζδηάζηαηεο
απεηθνλίζεηο θαζψο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηερληθέο Tissue Harmonic. Να
ελεξγνπνηείηαη θαηά βνχιεζε κέζσ πιήθηξνπ.
21. Convex array θαη microconvex 3 έσο 11 MHz.
22. Linear array 5 έσο 14 MHz.
23. Να έρεη ξπζκφ αλαλέσζεο ηεο εηθφλαο, κε δπλαηφηεηα κέγηζηεο ιήςεο ηνπιάρηζηνλ
400 εηθφλεο/ δεπηεξφιεπην, ε νπνία λα παξακείλεη πςειή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο (βάζνο θαη γσλία ζάξσζεο)
24. Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο έσο θαη 37 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ, ζε αλαινγία κε
ηηο εθάζηνηε ερνβφιεο θεθαιέο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο.
Γπλαηφηεηα κεγαιχηεξνπ βάζνπο ζάξσζεο λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε
25. Να

δηαζέηεη

ζχγρξνλν

ζχζηεκα

κεγέζπλζεο

zoom

πξαγκαηηθνχ

ρξφλνπ,

νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο νζφλεο κε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηεο πεξηνρήο
ελδηαθέξνληνο, κε πιήξε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο εηθφλαο θαζψο θ πξνβνιή ηεο
ππεξερνγξαθηθήο εηθφλαο ζε Full Screen
26. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ 200.000 έγρξσκσλ
εηθφλσλ θαζψο θαη κλήκε θπκαηνκνξθψλ M-MODE θαη Doppler πάλσ απφ 100sec.
Μεγαιχηεξε κλήκε λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε
27. Να δηαζέηεη ζχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ (advanced packages) γηα
φια ηα είδε απεηθνλίζεσλ ζηηο θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο νπξνινγίαο.
28. Να δηαζέηεη ζχζηεκα επεμεξγαζίαο εηθφλαο, εηδηθά πξσηφθνιια αζζελνχο κε
πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ φγθνπ, απφζηαζεο, πεξηκέηξνπ, εκβαδνχ, γσλίαο θιπ.
29. Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο κε ινγηζκηθφ κεηαθνξάο εηθφλσλ DICOM κε ιεηηνπξγίεο PRINT, STORE, WORKLIST
30. Να έρεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζθιεξνχ δίζθνπ ηνπιάρηζηνλ 100 GB γηα
απνζήθεπζε εηθφλσλ κε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο γηα έιεγρν.
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31. Να δηαζέηεη εθηππσηή εηθφλσλ.

Γ. Οπξνινγηθή ηξάπεδα αζζελνύο
Ζ ηξάπεδα λα πξνζθέξεηαη είηε εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ιηζνηξηςίαο, είηε κε ζηαζεξή ζχλδεζε
ζε απηφ λα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε κε εθηέιεζε θιίζεο, θαηάιιειε γηα ιηζνηξηςία θαη
νπξνινγηθέο επεκβάζεηο. λα είλαη θαηάιιειε γηα φιεο ηηο νπξνινγηθέο εθαξκνγέο.
Να δηαζέηεη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:
1. Ζ ηξάπεδα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληέρεη ην βάξνο αζζελνχο ηνπιάρηζηνλ 210kg
ρσξίο ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα. Μέζσ ηνπ ειεθηξν-πδξαπιηθνχ κεραληζκνχ λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα: • Απμνκείσζεο ηνπ χςνπο ηεο επηθαλείαο.
2. Διάρηζην χςνο απφ ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 800mm
3. Δγθάξζηα θίλεζε γηα εμσζσκαηηθή ιηζνηξηςία +/- 60mm θαη +/- 120mm γηα φιεο ηηο
άιιεο νπξνινγηθέο επεκβάζεηο
4. Οξηδφληηα θίλεζε γηα εμσζσκαηηθή ιηζνηξηςία +/- 70mm θαη +/- 200mm γηα φιεο ηηο
άιιεο νπξνινγηθέο επεκβάζεηο
5. Κάζεηε θίλεζε πάλσ/θάησ ηνπιάρηζηνλ 330mm κε ειάρηζην χςνο απφ ην έδαθνο
ηνπιάρηζηνλ 800mm.
6. Όιεο νη θηλήζεηο λα γίλνληαη ειεθηξηθά
o

7. Δχξνο Trendelenburg ζην θέληξν ηεο ηξάπεδαο ηνπιάρηζηνλ +/- 15
ν

8. Δχξνο Trendelenburg ζηα άθξα ηεο ηξάπεδαο ηνπιάρηζηνλ +/- 10

9. Να ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα ιεηηνπξγηθά θαη αθηηλνπξνζηαηεπηηθά εμαξηήκαηα γηα ηε ιηζνηξηςία
10. Να δηαζέηεη επθνιία πξφζβαζεο γηα ηνλ αζζελή θαζψο θαη θαηάιιειεο ππνδνρέο γηα
ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα γηα ηηο νπξνινγηθέο επεκβάζεηο.
Δ .Έιεγρνο ζπζηήκαηνο, Απεηθόληζε
1.

Να δηαζέηεη εηδηθφ βξαρίνλα αλάξηεζεο 2 κεγάισλ νζνλψλ απεηθφληζεο αθήο θαη
ρεηξηζκνχ, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 21‟‟

γηα ηελ απεηθφληζε ηεο αθηηλνινγηθήο

εηθφλαο θαζψο θαη ηεο εηθφλαο απφ ελδννπξνινγηθή θάκεξα, ή άιιεο πεγέο.
Μεγαιχηεξε δηάζηαζε νζνλψλ ζα εθηηκεζεί ζεηηθά.
2.

Να είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηνπ ιηζνηξίπηε θαη ηνπ αθηηλνζθνπηθνχ, θαζψο θαη ηπρφλ
ελδνζθνπηθψλ ζπζθεπψλ δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηψλ, απφ ηηο νζφλεο αθήορεηξηζκνχ,
ζηνλ βξαρίνλα αλάξηεζεο θαη ζην ρψξν ηειερεηξηζκνχ.

3.

Να δηαζέηεη Ζ/Τ ειέγρνπ, γηα ηνλ πιήξε έιεγρν φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη θηλήζεσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην ρψξν ηειερεηξηζκνχ, κε κεγάιε νζφλε αθήο 19‟‟ ηνπιάρηζηνλ,
ε νπνία λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ δεπηεξεχνπζα νζφλε επηζθφπεζεο ηεο
αθηηλνζθνπηθήο εηθφλαο. Μεγαιχηεξε δηάζηαζε νζφλεο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά.
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4.

Να δηαζέηεη εθηεηακέλεο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο γηα δσληαλέο εηθφλεο θαη εηθφλεο
αλαθνξάο.

5.

Ζ δηαρείξηζε εηθφλσλ θαη βάζεο δεδνκέλσλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ δνκή θαηαιφγνπ
DICOM (αζζελήο- κειέηε- ζεηξά- εηθφλα).

6.

Να δηαζέηεη ινγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζεο αζζελψλ κε ηηο αθφινπζεο
δπλαηφηεηεο: a. επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη δεδνκέλσλ ζεξαπείαο, b. παξαθνινχζεζεο
πνιιαπιψλ ιίζσλ c. παξαθνινχζεζεο πνιιαπιψλ νπξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ
(ιηζνηξηςία, PCNL, URS θιπ) d. ηζηνξηθνχ, ηαηξηθψλ αλαθνξψλ, e. ζηαηηζηηθήο
αλάιπζεο κε γξαθήκαηα,

7.

Να δηαζέηεη απαξαίηεηα εηδηθφ κφληηνξ παξαθνινχζεζεο ECG, ηξηψλ θαλαιηψλ, κε
δπλαηφηεηα ζθαλδαιηζκνχ ησλ θξνχζεσλ ιηζνηξηςίαο (ECG triggering). Να
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ.

8.

Να έρεη ελζσκαησκέλε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ελδννπξνινγηθέο ζπζθεπέο, κε
δπλα-ηφηεηα απεηθφληζεο ηεο ελδννπξνινγηθήο εηθφλαο θαη ησλ παξακέηξσλ
ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ηνπο, απφ ην ίδην ρεηξηζηήξην κε ην ππφινηπν ζχζηεκα.

9.

Να έρεη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ζε εθηππσηέο Α4. , ηνπηθνχο, δηθηπαθνχο θαη DICOM.
Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο

10. Έμνδν DVD γηα αζθάιηζε θαη αξρεηνζέηεζε εηθφλσλ. Μεηαθνξά εηθφλσλ θαη
δεδνκέλσλ αζζελή κέζσ εληνιήο „Δηζαγσγήο/ Δμαγσγήο‟ ζε δηάηαμε DICOM 3.0,
BMP θαη JPG.
11. Να αλαθεξζνχλ ηπρφλ πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο πξνο αμηνιφγεζε.
Ε. Γεληθνί όξνη- Πηζηνπνηεηηθά
1. Σν αλσηέξσ είδνο λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO
13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), πνπ
πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004.
2. θαηαηεζεί ην CE MARK γηα ην πξνζθεξφκελν κνληέιν θαη ηα ISO

ηνπ

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
3. Αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ
4. Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηξηψλ εηψλ.
5. Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαιχπηεη φιεο ηηο βιάβεο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαη
νθείινληαη ζε αζηνρία πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθφ ειάηησκα. Καιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά , αλαιψζηκα (αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία) γηα ηε
ιεηηνπξγία

ηνπ

ζπζηήκαηνο,

επί

πνηλή

απνθιεηζκνχ

(π.ρ.

κεκβξάλεο,

ειεθηξνκαγλεηηθά πελία). θαζψο θαη φιεο ηηο εξγαζίεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ
βιαβψλ
6. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε φια ηα
αλαιψζηκα (αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ (π.ρ. κεκβξάλεο, ειεθηξνκαγλεηηθά πελία).
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7. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε φιεο νη
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, θαζψο
θαη ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα γηα απηέο
8. Ζ νπνηαδήπνηε επηζθεπή λα γίλεηαη εληφο 24 νξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο θαη
λα ππάξρεη απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ψζηε λα δηαηίζεηαη εληφο 48 νξψλ απφ ηελ
αλαγγειία ηεο βιάβεο
9. Να πξνζθεξζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζπκβφιαην ζπληήξεζεο πιήξνπο θάιπςεο
(εξγαζία, αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα) γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ ιήμε ηεο εγγχεζεο
θαη γηα 10 έηε , κε πξφβιεςε εηήζηνπ θφξηνπ 500 ζπλεδξηψλ.
10. Όια ηα ηζηνπνηεηηθά λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά απφ ηα πξσηφηππα αγγιηθά
θαη επηθπξσκέλα επί πνηλή απφξξηςεο.
11. Ζ νπνηαδήπνηε επηζθεπή λα γίλεηαη εληφο 24 νξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο θαη
λα ππάξρεη απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ψζηε λα δηαηίζεηαη εληφο 48 νξψλ απφ ηελ
αλαγγειία ηεο βιάβεο
12. Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα μελφγισζζα
θπιιάδηα επί πνηλή απφξξηςεο.
13. Να ζπλνδέπεηαη κε ηα Σερληθά εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο φπσο θαη
εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ζηα Διιεληθά , επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
14. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη κε δηθά ηνπ έμνδα κεηάβαζεο θαη
δηακνλήο, ζηνπο ρψξνπο ηεο Δηαηξίαο ηνπ , ηξείο (3) ηερληθνχο ηνπ Σκήκαηνο
Βηνταηξηθήο

ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαη λα ηνπο πξνκεζεχζεη κε ηα αλάινγα

πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο πηζηνπνίεζε θαη ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα φιεο ηηο
εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
15. Να θαηαηεζεί ιίζηα ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο.
16. Να παξαδνζεί

κε ηα Σερληθά εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο φπσο θαη

εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ζηα Διιεληθά , επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
17. Οη ιεηηνπξγίεο ,ελδείμεηο θαη εληνιέο ζηα monitors λα είλαη ζηα Διιεληθά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΜΖΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΟΤΡΗΓΖ
Ζ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ
ΑΝΣΩΝΗΑ ΒΟΤΡΛΗΩΣΖ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΠΑΓΗΔΡΗΣΖ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΝΗΜΑΝΑΚΖ
ΣΔΦΑΝΟ ΚΑΠΖ

ΣΔΛΛΑ ΝΟΓΑΡΑΚΖ
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΒΑΡΓΖ ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ
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