
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1) Ο ππό πξνκήζεηα δηπιόο ρεηξνπξγηθόο πξνβνιέαο ζα πξέπεη λα είλαη 

κνληέιν πξόζθαηεο θπθινθνξίαο. Σν έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο λα είλαη από 

ην 2010 θαη κεηά. Θα απνηειείηαη από έλαλ θύξην θαη έλα δνξπθόξν 

πξνβνιέα. 

2)  Να είλαη κνληέξλαο ηερλνινγίαο θαη ακεηαρείξηζηνο. Κάζε πξνβνιέαο λα 

έρεη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη πςειήο πνηόηεηαο ιακπηήξεο LED ρξώκαηνο. 

3) Να είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε επεκβάζεηο πάζεο θύζεσο αιιά θπξίσο 

γηα επεκβάζεηο θνηιίαο θαη γεληθήο ρεηξνπξγηθήο. 

4) Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηα Επξσπατθά πξόηππα 

αζθαιείαο γηα ρεηξνπξγηθά θσηηζηηθά ζώκαηα IEC 60601-1, IEC 60601-2-41 

θαη CE Mark.  

5)  Καη νη δύν θεθαιέο ζα πξέπεη λα αλαξηνύληαη από ηελ νξνθή νκναμνληθά 

σο πξνο ηνλ θάζεην άμνλα.  Κάζε θεθαιή λα έρεη δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο 

ηνπ θύξηνπ βξαρίνλα πνπ αξζξώλεηαη ζηελ νξνθή σο πξνο ηνλ θάζεην άμνλα 

3600. Η θάζε θεθαιή πξέπεη εθηόο από ην λα θηλείηαη πιήξσο πεξηκεηξηθά, 

ζηνλ θάζεην άμνλα, λα θηλείηαη επάλσ θαη θάησ θαη λα παίξλεη όιεο ηηο δπλαηέο 

θιίζεηο θαη ζέζεηο κέζσ δηπιώλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο θαη πεξηζηξνθήο ηεο 

θεθαιήο. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο κε πιήξε, 

αλαιπηηθά θαη θαηαλνεηά ζρέδηα πνπ λα δείρλνπλ ηόζν κε κνίξεο όζν θαη κε 

κνλάδεο κέηξεζεο κήθνπο ηηο δπλαηόηεηεο θίλεζεο ησλ θεθαιώλ νη νπνίεο θαη 

ζα εθηηκεζνύλ αλαιόγσο. 

6) Η κεηαθίλεζε λα επηηπγράλεηαη κε θεληξηθή, απνζπώκελε, απνζηεηξνύκελε 

ρεηξνιαβή θαη από πεξηθεξεηαθέο ρεηξνιαβέο επί ηεο θεθαιήο ηνπ πξνβνιέα. 

7) Να έρνπλ κέγηζηε θσηηζηηθή έληαζε ν κελ θύξηνο πξνβνιέαο ηνπιάρηζηνλ 

160.000 Lux ζε απόζηαζε 1 m θαη ν δνξπθόξνο πξνβνιέαο  ηνπιάρηζηνλ 

120.000 Lux ζε απόζηαζε 1 m. Η θσηηζηηθή ηζρύο θαη ζηνπο δύν πξνβνιείο 

λα είλαη ξπζκηδόκελε θαη λα θπκαίλεηαη ην ειάρηζην όρη θάησ από 30% θαη ην 

κέγηζην έσο 100%. 

8) Να κελ απμάλεη ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ πεξηνρή ηεο θεθαιήο ηνπ 

ρεηξνπξγνύ πεξηζζόηεξν από 1ν C. 

9) Η ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο θσηηζκνύ πξέπεη λα είλαη κεηαβαιιόκελε θαη 

ξπζκηδόκελε ζε ηνπιάρηζηνλ 5 ζθάιεο κε ην ειάρηζηό ηεο λα είλαη έσο 3500 

Kelvin θαη ην κέγηζην ηνπιάρηζηνλ 5000 Kelvin 

10) Ο δείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο (Color Rendering Index- CRI) πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 94 θαη ην R9 γηα ην θόθθηλν ρξώκα (Red Rendering Index- 

R9) ηνπιάρηζηνλ 92. 

11) Γηα θάζε πξνβνιέα ην βάζνο νκνηνγελνύο πεδίνπ θσηηζκνύ (depth of 

illumination L1+L2) γηα θσηεηλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 20% επί ηεο κέγηζηεο ρσξίο 



επαλεζηίαζε, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 850 mm θαη γηα θσηεηλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 

60% επί ηεο κεγίζηεο ρσξίο επαλεζηίαζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 450 mm.  

12) Κάζε πξνβνιέαο λα δηαζέηεη ξπζκηδόκελν πεδίν θσηηζκνύ (d10) ηνπ 

νπνίνπ ε θαηώηεξε ηηκή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνζηά θαη ε αλώηεξε 

ηνπιάρηζηνλ 30 εθαηνζηά. Η ξύζκηζε ηνπ θσηηδνκέλνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ, 

αλεμάξηεηα από ην αλ ξπζκίδεηαη κε άιινλ ηξόπν πξέπεη λα γίλεηαη θαη από 

ηελ επαλαπνζηεηξνύκελε θεληξηθή ρεηξνιαβή ρεηξηζκνύ ηνπ πξνβνιέα 

13) Σν ζύζηεκα ησλ πξνβνιέσλ λα είλαη ζθηαιπηηθό θαη γηα ηνπο δύν 

πξνβνιείο, αθόκε θαη αλ παξεκβάιιεηαη εκπόδην ζηελ πνξεία ηεο θσηεηλήο 

δέζκεο, θαη ε ελαπνκέλνπζα θσηεηλόηεηα ηεο κέγηζηεο λα είλαη γηα ηνλ θύξην 

πξνβνιέα ηνπιάρηζηνλ: 

 ελώ γηα ηνλ δνξπθόξν πξνβνιέα ηνπιάρηζηνλ:  
Ελαπνκέλνπζα αθηηλνβνιία κε έλαλ ζσιήλα άλσ ησλ 95%  

Ελαπνκέλνπζα αθηηλνβνιία κε κία κάζθα άλσ ησλ 35%  

Ελαπνκέλνπζα αθηηλνβνιία κε δύν κάζθεο άλσ ησλ 35%  
Ελαπνκέλνπζα αθηηλνβνιία κε κία κάζθα θαη έλαλ ζσιήλα άλσ ησλ 35%   
Ελαπνκέλνπζα αθηηλνβνιία κε έλαλ ζσιήλα θαη δύν κάζθεο άλσ ησλ 35%   
 
14) Ο ρξόλνο δσήο ησλ ιπρληώλ LED πξέπεη  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50000 
ώξεο. 
15) Να είλαη ρακειήο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο, όρη άλσ ησλ 70W αλά θεθαιή 

θαη λα ζπλδέεηαη ζην δίθηπν πόιεο 220V, 50Hz.  

16) Να δηαζέηνπλ ακθόηεξνη νη πξνβνιείο ζύζηεκα ρακεινύ πεξηβάιινληνο 

θσηηζκνύ, θαηάιιειν γηα ελδνζθνπηθέο επεκβάζεηο. 

17) Κάζε θεθαιή λα δύλαηαη λα δερηεί κεηαγελέζηεξε ηνπνζέηεζε θάκεξαο 

full HD ζε απηή θαζώο θαη νζόλε 

18) Να δηαζέηνπλ ακθόηεξνη νη πξνβνιείο ελζσκαησκέλα επί ηεο θεθαιήο 

ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ. Απηά ζα πξέπεη λα ξπζκίδνπλ νπσζδήπνηε ην άλνηγκα 

θαη ην θιείζηκν ηνπ πξνβνιέα, ηελ έληαζε θσηηζκνύ θαη ηε ζεξκνθξαζία 

ρξώκαηνο.  

19) Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε 

20) Να ππάξρεη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε (service) 

ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε.  Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη εθπαηδεπκέλνο σο πξνο ην 

πξνζθεξόκελν είδνο θαη ηθαλόο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζή 

ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηόηε ε 

ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο γηα ηελ επίζεκε αληηπξνζώπεπζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο ζηελ 

Ειιάδα. 

21) Με ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα παξαδνζνύλ ηα manualbooks, ηα 

πηζηνπνηεηηθά κε θύιιν ζπκκόξθσζεο θαη κε αλαιπηηθέο παξαπνκπέο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 



22)  Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα δηαζέηεη ISO 13485/03 θαη ν πξνκεζεπηήο 

λα δηαζέηεη ΕΝ ISO 9001/00, ISO 13485/03 θαη λα πιεξνί ηελ Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. 

νηθ./13485/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

Α.Η.Η.Ε. βάζεη ηνπ Π.Δ. 117/2004. 

23) Να ππνβιεζεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 1599/86 πνπ λα βεβαηώλεη 

όηη ν πξνκεζεπηήο ζα απνζπλδέζεη θαη ζα απνκαθξύλεη ηνπο ππάξρνληεο 

πξνβνιείο, κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ζε ζπκθσλεκέλν ρώξν. Επίζεο, όηη ζα 

εγθαηαζηήζεη ηνπο λένπο πξνβνιείο κε δηθή ηνπ επζύλε θαη έμνδα θαη ζα ηνπο 

ζπλδέζεη κε όια ηα απαξαίηεηα δίθηπα ώζηε λα κπνξνύλ λα ηεζνύλ άκεζα ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία. 

24) Ο πξνκεζεπηήο λα θάλεη εγθαίξσο απηνςία ηνπ ρώξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ 

πξνβνιέσλ, ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα βεβαηώζεη εγγξάθσο κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 

1599/86 ηελ επάξθεηα ησλ ήδε αλαθεξόκελσλ ππνδνκώλ. 

25) Να ππνβιεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο κε ηε ζεηξά θαη 

ηελ αξίζκεζε πνπ δίλνληαη παξαπάλσ. 

ην θύιιν ζπκκόξθσζεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξρνπλ παξαπνκπέο 

ζηα πηζηνπνηεηηθά ή θάζε ινγήο έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ αιήζεηα 

απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηό. Οη παξαπνκπέο ζα πξέπεη λα είλαη 

επθξηλείο, ζπγθεθξηκέλεο θαη θαηά αύμνληα αξηζκό θαη ηα έγγξαθα ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα επίζεο θαη’ 

αύμνληα αξηζκό. ηηο παξαπνκπέο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αύμσλ αξηζκόο 

ηνπ εγγξάθνπ, ν αξηζκόο ηεο ζειίδαο ηνπ εγγξάθνπ θαη ε παξάγξαθνο ή 

θάπνην άιιν ζεκείν πνπ ππνδεηθλύεη αθξηβώο ηε ζέζε ηεο παξαπνκπήο. Εάλ 

ε ηεθκεξίσζε ησλ αλαθνξώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην θύιν ζπκκόξθσζεο 

απνδεηθλύεηαη ζε άιιν ζεκείν ησλ εγγξάθσλ δηαθνξεηηθό απ’ απηό πνπ 

ζαθώο νξίδεηαη από ηελ παξαπνκπή δελ ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςε. Η 

νπνηαδήπνηε απόθιηζε από ηα πξναλαθεξόκελα απνηειεί αηηία απόξξηςεο 

ηεο πξνζθνξάο.  

 

                                                                                   Θεζζαινλίθε, 25-06-2018 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                                 

1. Καηζνπξάθεο Αλαζηάζηνο  

2. Καξαβαιάθε Μαξία 

3. Πνιπρξνλίδνπ Όιγα  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


