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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6 Φεβρουαρίου 2020 
 3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωµάτων, Βέροια  
Τ.Κ. : 591 00  
 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δηµόσιου 
διαγωνισµού για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων                            
(CPV 33111000-1). 
 
       ------------- 
 
Σήµερα την 06 Φεβρουαρίου 2020, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών για τη διενέργεια του ∆ιεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού προµήθειας                   

δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων (CPV 33111000-1), προϋπολογισµού 

455.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάµει της υπ’ αριθµ. 

αριθµ. 815 (αριθµ. πρωτ. 7765/19-06-2019) Απόφαση ∆ιοικητή του Γ.Ν. Ηµαθίας, αποτελούµενη 

από τους:  

 

1. Γκούβη Παναγιώτη, ∆ιευθυντή Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου  

2. Βουλτσινό Βασίλειο, Επιµελητή Α΄ Ακτινολόγο 

3. Τζίµπουλα Θωµά, Αν. Προϊστάµενο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

 

µε σκοπό την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 και 

ιδιαιτέρως στο άρθρο 54 αυτού, για τη διενέργεια του ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 

∆ιαγωνισµού για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων                            

(CPV 33111000-1). 

 

∆ιαπιστωθείσης απαρτίας η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη των εργασιών και έπειτα από µελέτη 

διεθνών παραδεδεγµένων τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων, παραδοχών της επιστήµης και 

προηγούµενης εµπειρίας, κατέληξε στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 455.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ.Β.70% 
 

 

Το κάθε ακτινογραφικό ψηφιακό συγκρότηµα να διαθέτει δύο (2) ψηφιακούς ανιχνευτές και 
να περιλαµβάνει: 
Α.1. Γεννήτρια Ακτίνων Χ, πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόµενη από 
µικροϋπολογιστή µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.15%) 
Υψηλής συχνότητας γεννήτρια τουλάχιστον 100KHz. Να αναφερθεί η τεχνολογία της.(Σ.Β.5%) 

Ισχύς: ≥80kW 
Σύστηµα αυτόµατου ελέγχου έκθεσης (AEC). 
Εύρος τιµών υψηλής τάσης KV: από 40KV έως 150KV. (Σ.Β.1%) 
Εύρος τιµών mA: από 10 έως τουλάχιστον 800mA. (Σ.Β.4%) 
Εύρος τιµών mAs: από 0,5 έως τουλάχιστον 600mAs. (Σ.Β.4%) 
Ελάχιστος χρόνος έκθεσης  2ms. (Σ.Β.1%) 
∆ιαδοχικές λήψεις & αυτόµατη συνένωση εικόνων για επιµηκυµένη κάλυψη. 
Ανατοµικά προγράµµατα (APR), να αναφερθεί το πλήθος. 
Επιπλέον, να διαθέτει και να αναφερθούν: 
Να αναφερθούν τα συστήµατα προστασίας της γεννήτριας (υποχρεωτικά από υψηλό 
φορτίο, υψηλή τάση, υψηλό ρεύµα, υψηλή θερµοκρασία ανόδου). 
Ψηφιακή απεικόνιση. 
Σύστηµα αυτοδιάγνωσης µε την εµφάνιση µηνυµάτων κατάστασης και µηνυµάτων για 
σφάλµατα. 
Σύστηµα εκκίνησης υψηλών στροφών (>9000στροφές/λεπτό). 
∆ιακόπτη χειρός για την ακτινοβόληση. 
Να διαθέτει σύστηµα µέτρησης και θέασης της δόσης DAP. 
Α.2. Σύστηµα ανάρτησης οροφής της λυχνίας (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.10%) 
Κατά µήκος µετακίνηση τουλάχιστον τρία (3) µέτρα. (Σ.Β.2%) 
Πλάγια κίνηση τουλάχιστον δύο (2) µέτρα. (Σ.Β.2%) 
Καθ' ύψος κίνηση τουλάχιστον 160 cm, µε απόσταση από το έδαφος, περίπου 30 cm.( 
Σ.Β.2%) 
Περιστροφή περί τον κατακόρυφο άξονα µε εύρος της τάξεως των +180ο και -1300.( Σ.Β.2%) 
Περιστροφή κατά τον οριζόντιο άξονα µε εύρος της τάξης των +/-1350. (Σ.Β.2%) 
Μαγνητικά φρένα για όλες τις κινήσεις. 
∆υνατότητα για συρραφή εικόνων (stitching) και αυτόµατη τοποθέτηση (auto-positioning). 
Επιπλέον, να διαθέτει και να αναφερθούν: 
Ηλεκτροκίνητα διαφράγµατα µε φωτεινή δέσµη  επικέντρωσης,  µε δυνατότητα περιστροφής 
και αυτόµατη επικέντρωση. 
Ενσωµατωµένα φίλτρα αλουµινίου (τουλάχιστον 2mmAl) ή/και χαλκού τα οποία να 
αναφερθούν µε αυτόµατη επιλογή αυτών ανάλογα µε το ανατοµικό πρόγραµµα (APR). 
∆υνατότητα  προσαρµογής διαφραγµάτων σε έκκεντρες προβολές για µείωση της δόσης. 
Ένδειξη τιµής SID και περιστροφή λυχνίας. 
Α.3.Ακτινολογική λυχνία (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.8%) 
Περιστρεφόµενη ταχύ-στροφής ανόδου (>9000στροφές/λεπτό), διπλό-εστιακή.( Σ.Β.1%) 
Εστίες: [Μικρή εστία] ≤0,6mm& [Μεγάλη εστία] ≤1,2mm. 
Θερµοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 400KHU και περιβλήµατος τουλάχιστον 1,5 MHU. 
(Σ.Β.4%) 
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Ρυθµός Θέρµο-απαγωγής ανόδου τουλάχιστον 80KHU/min. (Σ.Β.3%) 
Α.4.Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.4%) 
Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος ασθενούς τουλάχιστον 210Kgr σε οποιοδήποτε σηµείο, και σε 
πλήρη έκταση µε δυνατότητα κινήσεων επί σταθερής, επιδαπέδια στήριξης, εξεταστικής 
τράπεζας. (Σ.Β.2%) 
∆ιαστάσεις της επιφάνειας της τράπεζας: 220x80 cm τουλάχιστον. 
Πλέουσα επιφάνεια ασθενούς. 
Εύρος κατά µήκους κίνησης επιφάνειας τουλάχιστον +/-48cm. (Σ.Β.1%) 
Εύρος πλάγιας κίνησης επιφάνειας τουλάχιστον +/-10cm. (Σ.Β.1%) 
Να διαθέτει ηλεκτροµαγνητικά φρένα. 
Ηλεκτροκίνητη µεταβολή ύψους, µε σύστηµα προστασίας, µε ποδοδιακόπτη ή άλλο 
σύγχρονο σύστηµα κίνησης, για εύκολη πρόσβαση των ασθενών και ελάχιστη απόσταση 
από το έδαφος έως περίπου 65cm, µικρότερη απόσταση θα εκτιµηθεί επιπλέον. 
Υποδοχέας ανιχνευτή από ανθρακονήµατα και αποσπώµενο πλέγµα (grid) της τάξεως 
περίπου: 40I/cm, R12:1 F110cm ή 40I/cm, R13:92 F115cm (οι µονάδες να αναφερθούν και 
στο µετρικό σύστηµα). 
Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατου συγχρονισµού λυχνίας - ανιχνευτή (tracking) για την 
διατήρηση σταθερού SID και δυνατότητα αυτόµατης επικέντρωσης. 
Α.5.Όρθιο Bucky (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.2%) 
Κλίση τουλάχιστον 90°/15°. 
Για την συνδυαστική χρήση του µε τροχήλατα φορεία και αναπηρικά αµαξίδια. 
Εξάρτηµα τοποθέτησης και ακινητοποίησης ασθενούς για διαδοχικές   λήψεις.   Να   
περιλαµβάνονται   χειρολαβές συγκράτησης. 
Κατακόρυφη κίνηση µε εξισορρόπηση δια αντίβαρου µε µηχανικά φρένα τουλάχιστον 145. 
Θα αξιολογηθεί η µεγαλύτερη τιµή και η ύπαρξη χειριστηρίων αµφίπλευρα.( Σ.Β.2%) 
Αποσπώµενο πλέγµα (grid) της τάξεως περίπου: R12:1, 40 I/cm,F180cmή R13:92, 40 
I/cm,F180cm (οι µονάδες να αναφερθούν και στο µετρικό σύστηµα). 
Κατάλληλο για τοποθέτηση σταθερού ή ασύρµατου ανιχνευτή. Πολλαπλών θαλάµων 
ιονισµού. 
Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  αυτόµατου  συγχρονισµού λυχνίας - ανιχνευτή   (tracking)   για  
την  διατήρηση σταθερού SID και δυνατότητα αυτόµατης επικέντρωσης. 
Α.6.Ένας (1) σταθερός ψηφιακός ανιχνευτής για τραπέζι και Bucky και ένας (1) ασύρµατος 
ανιχνευτής για ελεύθερες λήψεις. 
a. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.12%) 

i. Τεχνολογία άµορφης σιλικόνης ή αντίστοιχης τεχνολογίας, Να αναφερθεί προς 

αξιολόγηση. 

ii. Σπινθηριστής Ιωδιούχου Καισίου (CSI). Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 

iii. Οι δύο ανιχνευτές να είναι σταθερού µεγέθους ενεργού πεδίου της τάξεως 42x42cm 

τουλάχιστον. 

iv. Μέγεθος pixel 150 µm (pixelpitch) ή µικρότερο. Θα αξιολογηθεί το µικρότερο 

µέγεθος.( Σ.Β.2%) 

v. Η διακριτική ικανότητα να είναι τουλάχιστον 3lp/mm. (Σ.Β.3%) 

vi. Μετατροπή ADconversion της τάξεως των 14bits τουλάχιστον. 

vii. Μήτρα εικόνας >2.800 x2.800 pixel τουλάχιστον. (Σ.Β.3%) 

viii. Το DQE≥65% σε 0,05lp/mmκαι τοMTF≥35% σε 2lp/mm. Να αναφερθεί προς 
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αξιολόγηση. (Σ.Β.3%) 

ix. Μικρός χρόνος µεταξύ λήψεων τουλάχιστον 15sec. (Σ.Β.1%) 

b. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.13%) 

i. Τεχνολογία άµορφης σιλικόνης ή αντίστοιχης τεχνολογίας. Να αναφερθεί προς 

αξιολόγηση. 

ii. Σπινθηριστής Ιωδιούχου Καισίου (CSI). Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 

iii. Ο ανιχνευτής να είναι σταθερού µεγέθους ενεργού πεδίου της τάξεως 34x42cm 

τουλάχιστον. Θα αξιολογηθεί η µεγαλύτερη διάσταση. (Σ.Β.2%) 

iv. Μέγεθος pixel 150 µm (pixelpitch) ή µικρότερο. (Σ.Β.3%) 

v. Η διακριτική ικανότητα να είναι τουλάχιστον 3lp/mm.( Σ.Β.2%) 

vi. Μετατροπή ADconversion της τάξεως των 16bits τουλάχιστον. 

vii. Μήτρα εικόνας >2.300x2.800 pixel τουλάχιστον. Θα αξιολογηθεί ο µεγαλύτερος 

αριθµός pixel. 

( Σ.Β.2%) 

viii. Το DQE≥65% σε 0lp/mm και τοMTF≥ 35% σε 2lp/mm. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 

( Σ.Β.2%) 

ix. Να διαθέτει µπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) µε αυτονοµία τουλάχιστον τριών ωρών ή 

1200 εκθέσεων. Να συνοδεύεται από δεύτερη µπαταρία και φορτιστή. Η φόρτιση της 

µπαταρίας να µην υπερβαίνει τις τρεις ώρες.( Σ.Β.2%) 

x. Το βάρος του ανιχνευτή να µην ξεπερνάει τα τέσσερα κιλά. 

Α.7.Σταθµός λήψης αποθήκευσης & επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων (Συντελεστής 
βαρύτητας 3%) 
Λειτουργικό παραθυρικού περιβάλλοντος. Ενδείξεις και πληροφορίες για τον ασθενή και τη 
διαδικασία πριν την έκθεση σε ακτινοβολία, συντελεστής έκθεσης της ακτινολογικής 
γεννήτριας, λειτουργίες και κατάσταση µηχανήµατος ενοποιηµένα σε µία οθόνη 
απεικόνισης. 
Πρωτόκολλο καθοδηγούµενων λήψεων - προκαθορισµένες παράµετροι της γεννήτριας 
κ.λ.π. βασισµένες σε τµήµατα του σώµατοςσυµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων APR 
και των ρυθµίσεων AEC µε δυνατότητα χειροκίνητης παράκαµψης. 
Σύστηµα προστασίας των ιατρικών δεδοµένων του συστήµατος µέσω του προφίλ χρήστη 
µε βάση το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 
Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών (υψηλής ευκρίνειας, της τάξεως των 3MP), 
τουλάχιστον 21''. 
Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του υπολογιστικού συστήµατος (επεξεργαστής, 
ταχύτητα, λειτουργικό  περιβάλλον) µε µνήµη RAM µεγαλύτερη από 4GB. 
Αποθήκευση τουλάχιστον 10.000 εικόνων σε σκληρό δίσκο 500GB τουλάχιστον. 
Σετ εργαλείων για επεξεργασία εικόνας. 
Επεξεργασία εικόνας: 

 Φωτεινότητα / αντίθεση / ρύθµιση πολυπλοκότητας 

 Περιστροφή εικόνας 
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 Ψηφιακά διαφράγµατα 

 Σχολιασµός / εργαλεία µέτρησης 

 Απεικόνιση πολλαπλών εικόνων 

Να υποστηρίζει τη δυνατότητα λήψης ακτινογραφικών εικόνων (λήψη εικόνας σε υψηλά και 
χαµηλά kVp) µε κατάλληλο λογισµικό για τη δυνατότητα επεξεργασίας των εικόνων και για 
την ανάδειξη µαλακών µορίων όπως επίσης και οστών. 
Το σύστηµα να είναι απαραίτητα αρχιτεκτονικής παραθυρικού σχεδιασµού ώστε να επιτρέπει 
την επικοινωνία µε το σύστηµα HIS/RIS του Νοσοκοµείου µε ασφάλεια. 
Βάση δεδοµένων µε δυνατότητα προγραµµατισµού περιστατικών και για σχετική διαχείριση 
εξετάσεων. 
DICOM 3.0 (CD-R/DVD-R) 
DICOM3.0 SCU 
DICOM 3.0 εκτύπωση µε όλους τους εκτυπωτές films 
Α.8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.3%) 
Υπολογιστικό Σύστηµα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών (να 
περιγραφεί λεπτοµερώς). 
Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών (υψηλής ευκρίνειας, της τάξεως των 3MP), 
τουλάχιστον 21''. 
Λογισµικό επεξεργασίας &µετρήσεων(να περιγραφεί λεπτοµερώς). 
Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 2ΤΒ, για αποθήκευση εικόνων(να αναφερθεί προς 
αξιολόγηση). 
Σύστηµα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε µέσα αποθήκευσης (CD ή DVD). 
∆υνατότητα επικοινωνίας µε εκτυπωτή films. 
∆υνατότητα επικοινωνίας µε PACS/RIS. 
DICOM 3.0 (Εκτύπωση, αποθήκευση, δεσµευµένη αποθήκευση, λίστα εργασίας, 
MPPS&Worklist). 
Το σύστηµα να είναι απαραίτητα ανοικτής αρχιτεκτονικής ώστε να επιτρέπει και να 
διευκολύνει απροσπέλαστα την επικοινωνία µε το σύστηµα HIS/RIS του Νοσοκοµείου. 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σ.Β.30% 
 

1. Χρόνος Παράδοσης. (Σ.Β.2%) 

 
2. Εγγύηση-Συντήρηση. (Σ.Β.15%)  

 
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας-συντήρησης για (5) έτη από την 
ηµεροµηνία εγκατάστασης του µηχανήµατος. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 
περιλαµβάνει όλες τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης 
και επισκευής µε ανταλλακτικά. Θα αξιολογηθεί η επιπλέον παροχή εγγύησης 
πέραν της πενταετίας. 
 

3. Να κατατεθεί µετά την λήξη της πενταετούς εγγύησης πρόγραµµα µε ετήσιο 

κόστος δαπάνης που θα αφορά την προληπτική συντήρηση µε ανταλλακτικά.  

Θα αξιολογηθεί η οικονοµικότερη προσφορά. (Σ.Β.5%) 
 

4. Ανταλλακτικά για 10 χρόνια.  

∆έσµευση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 
δέκα (10) έτη από την παράδοση του εξοπλισµού.  
 

5. Εξουσιοδοτηµένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης. (Σ.Β.6%) 

Άµεση υποστήριξη εντός 24 ωρών. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν µόνιµα 
οργανωµένο τµήµα τεχνικής υποστήριξης στη Β. Ελλάδα να αναλύσουν πως 
θα ανταποκρίνονται άµεσα στις ανάγκες του Νοσοκοµείου. Ο προµηθευτής 
υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως τις εγκαταστάσεις των µηχανηµάτων και να 
τα παραδώσει έτοιµα για λειτουργία έχοντας πραγµατοποιήσει όλες τις 
απαιτούµενες διαδικασίες όπως εγκατάσταση, εκπαιδεύσεις µε δικό του 
επιστηµονικό, τεχνικό, εκπαιδευµένο, ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό 
και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς & 
επιστηµονικούς κανόνες, τους κανονισµούς του ελληνικού κράτους, µε τις 
οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των 
αρµοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. 
 

6. Εκπαίδευση προσωπικού (Σ.Β.2%).  

Αφορά την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών στη λειτουργία τους και των 
τεχνικών στη λειτουργία, βασική συντήρηση και προγραµµατισµό τους. Η 
εκπαίδευση να γίνει χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση για το ίδρυµα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος και η διάρκεια της εκπαίδευσης προς αξιολόγηση. Ο 
ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ακτινολογικού 
τµήµατος όσον αφορά την χρήση και συντήρηση των µηχανηµάτων. Κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον µία 
ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του φορέα χωρίς την καταβολή 
πρόσθετης αµοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα 
προς εκπαίδευση νέου προσωπικού. Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες 
χρήσεως (usermanual) στην Αγγλική γλώσσα κατά προτίµηση και στην 
Ελληνική γλώσσα (επίσηµη µετάφραση) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή θα 
παραδοθεί στο Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 
 
 
 
 



7 

 

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφάλειας και να διαθέτει απαραιτήτως το σήµα CE. Ο οίκος κατασκευής των 
προσφερόµενων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά 
ISO.   
Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και 
ISO 13485:2012 σύµφωνα µε την Υ.Α ∆Υ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση 
και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πιστοποίηση ορθής 
διαχείρισης ISO 14001:2015 ή αντίστοιχη, εφόσον πρόκειται να διαχειριστούν 
είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού προς αποκοµιδή και απόρριψη. 
Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µε το οποίο να 
βεβαιώνεται ότι ο συµµετέχον στον διαγωνισµό προµηθευτής υπάγεται σε 
πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆. 117/2004(ΦΕΚ 82 
Α) και Π.∆. 15/2006(ΦΕΚ 12 Α) σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
2003/108. 
 
Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις και παρέκκλιση από αυτούς συνιστά 
απόρριψη της προσφοράς. 
 

 
 
Επιτροπή  Σύνταξης  Τεχνικών  Προδιαγραφών 
 
 
1. Γκούβης Παναγιώτης 

 

2. Βουλτσινός Βασίλειος 

 

3. Τζίµπουλας Θωµάς 

 


