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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            
 
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100                                                                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:14618/27-7-17 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ. Λεκαδίτη Χρ.                
Τηλ: 2132079322-9764          
Φαξ: 210 4516237 
Εmail: diavouleusi_metaxa@yahoo.com         
      
                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

      

 ΘΕΜΑ: «Αποτελέσµατα ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών»  

Σχετ.: 1. Τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  
2. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2013 αποσπάσµατος Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε τη Εισαγωγή 
σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής. 
 

Σε εφαρµογή των ανωτέρω σχετικών και σε συνέχεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που 

πραγµατοποιήθηκε από 8/6/17 έως και 16/6/17 για τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ, δηµοσιεύουµε τις τροποποιηµένες τεχνικές προδιαγραφές 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’), όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των παρατηρήσεων των εταιρειών που 

συµµετείχαν στη διαδικασία, από την αρµόδια Επιτροπή σύνταξης Προδιαγραφών.  

Επισηµαίνεται ότι η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του Τµήµατος Προµηθειών diavouleusi_metaxa@yahoo.com, για τέσσερις (4) ηµέρες, από Πέµπτη 27/7/17 

έως και Τρίτη 1-8-2017 στις 15.00 µµ, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήµατος Α’. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 

        
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
      ΣΙΜΩΤΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 

 
 
 

 
 
 
 
Συνηµµένα 
1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία Εταιρειών & Πίνακας Παρατηρήσεων 
2. Παράρτηµα Β’ –Τροποποιηµένες Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 
Χρονικό διάστηµα υποβολής παρατηρήσεων:  Πέµπτη 27/7/17 έως και Τρίτη 1/8/2017 

         στις 15.00 µµ 
 

Επωνυµία Επιχείρησης ή 
Φυσικού Προσώπου  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
 
 

Υπεύθυνος σύνταξης  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

Τηλέφωνο  
 

Φαξ  
 

Email 
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις 
 
 
Παράγραφος 

Αναφοράς (π.χ.) Τίτλος Παραγράφου 
Σελίδα/ες 
αναφοράς Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις Άλλες σχετικές παραποµπές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 

 
ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HD (High Definition) 
 
1. Ο ̟ροσφερόµενος βίντεο ε̟εξεργαστής να ενσωµατώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής 

ανάλυσης τουλάχιστον HDTV1080 (1080 οριζόντιων γραµµών σάρωσης) ̟αρέχοντας την 
καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ̟οιότητα εικόνας.  

2. Να δύναται να συνεργαστεί µε την ̟ροσφερόµενη ̟ηγή φωτισµού µε εξειδικευµένο ο̟τικό 
σύστηµα φίλτρων φωτισµού χρωµατογραφίας (χωρίς έγχυση υγρού) για την διαφορο̟οίηση 
̟αθολογικού και φυσιολογικού ιστού µε σκο̟ό την α̟εικόνιση αλλοιώσεων και µορφωµάτων στα 
ε̟ιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου καθώς και την αναγνώριση ̟ρόωρων αλλοιώσεων τα 
ο̟οία δεν είναι εφικτό να αναγνωριστούν µε λευκό φωτισµό. 

3. Να διαθέτει σύστηµα ψηφιο̟οίησης της εικόνας σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά ε̟ί̟εδα για 
καθαρότερη εικόνα µε καλύτερη λε̟τοµέρεια. Να αναφερθούν τα ε̟ί̟εδα ̟ρος αξιολόγηση. 

4. Να διαθέτει λειτουργία αυτόµατης ρύθµισης της ίριδος. Να αναφερθούν οι ε̟ιλογές ̟ρος 
αξιολόγηση. 

5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης του τόνου του χρώµατος της εικόνας σε 16 διαφορετικά 
ε̟ί̟εδα ανάλογα µε την ε̟ιθυµία του χρήστη ιατρού. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό ε̟ιτυγχάνεται µε 
άλλον τρό̟ο τότε αυτό να αναφερθεί ̟ρος αξιολόγηση. 

6. Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής µεγέθυνσης 1.0X έως 1.5X της εικόνας  ελεγχόµενης τόσο α̟ό το 
̟ληκτρολόγιο όσο και α̟ό τους διακό̟τες της κεφαλής κάµερας. 

7. Να διαθέτει λειτουργία PIP (Picture in Picture) ώστε να είναι εφικτός ο συνδυασµός της εικόνας 
µε ο̟οιαδή̟οτε άλλη εικόνα ιατρικής εξέτασης ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται ταυτόχρονα (υ̟ερήχων, 
ενδοσκο̟ική εικόνα α̟ό άλλη εξέταση, λα̟αροσκο̟ική, ακτινογραφική κτλ), µέσω υ̟οεικονιδίου 
στο µόνιτορ. 

8. Να διαθέτει υ̟οδοχή εισαγωγής φορητής κάρτας µνήµης (USB stick)  ώστε να α̟οθηκεύονται οι 
εικόνες της ε̟έµβασης και να µ̟ορούν να µεταφερθούν σε PC ̟ροκειµένου να αξιο̟οιηθούν 
̟εραιτέρω. 

9. Να δύναται να συνεργαστεί µε εύκαµ̟το βίντεο ουρητηροσκό̟ιο. 
10. Να δύναται να συνεργαστεί µε εύκαµ̟το βίντεο κυστεοσκό̟ιο τεχνολογίας High Definition. 
11. Nα δύναται να συνεργαστεί µε άκαµ̟τα βίντεολα̟αροσκό̟ια 5 mm τεχνολογίας High Definition 

µε εύκαµ̟το άκρο. 
12. Να δύναται να συνεργαστεί µε άκαµ̟τα βίντεολα̟αροσκό̟ια 10mm τεχνολογίας High 

Definition. 
13. Να διαθέτει εξόδους σύνδεσης για ̟εριφερειακά: RGB, Y/C, BNC, DV (Firewire, IEEE1394), 

καθώς και ψηφιακές εξόδους HD – SDI, SD-SDI, DVI. 
 

ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤIΣΜΟΥ 300 Watt ΧΕΝΟΝ 
 
1. Η ισχύς της να είναι τουλάχιστον 300 Watt λυχνίας XENON ή ισοδύναµης λυχνίας LED µε 

λειτουργία αυτόµατης αλλά και χειροκίνητης ρύθµισης της έντασης ισχύος. Η ̟ροσφερόµενη 
̟ηγή φωτισµού δύναται να είναι ενσωµατωµένη στον ε̟εξεργαστή µε την ̟ροϋ̟όθεση να ̟ληροί 
το σύνολο των ̟ροδιαγραφών. 

2. Να διαθέτει δυνατότητα στιγµιαίας ενίσχυσης έντασης φωτισµού.   
3. Να διαθέτει εξειδικευµένο ο̟τικό σύστηµα φίλτρων φωτισµού χρωµατογραφίας (χωρίς έγχυση 

υγρού) για την διαφορο̟οίηση ̟αθολογικού και φυσιολογικού ιστού µε σκο̟ό την α̟εικόνιση 
αλλοιώσεων και µορφωµάτων στα ε̟ιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου καθώς και την 
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αναγνώριση ̟ρόωρων αλλοιώσεων τα ο̟οία δεν είναι εφικτό να αναγνωριστούν µε λευκό 
φωτισµό. Να γίνει ̟εριγραφή της τεχνικής.  

4. Να διαθέτει α̟αραίτητα εφεδρική λυχνία, η ο̟οία να τίθεται σε λειτουργία αυτόµατα σε 
̟ερί̟τωση βλάβης της κεντρικής λυχνίας.  

5. Να έχει σύστηµα ένδειξης χρόνου ζωής λυχνίας. 
6. Να δύναται να συνδεθεί µε κεντρικό σύστηµα διαχείρισης-ελέγχου των ̟αραµέτρων του 

εξο̟λισµού του χειρουργείου. 
 

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HD 

1. Η ̟ροσφερόµενη κεφαλή κάµερας να είναι γωνιακή τεχνολογίας High Definition 1080 (1080 
γραµµών σάρωσης), ̟αρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ̟οιότητα εικόνας. 

2. Να διαθέτει δυνατότητα ̟εριστροφής του ccd. 
3. Να είναι ελαφριά µε βάρος ̟ου να µην ξε̟ερνά τα 100 gr.  
4. Να δύναται να συνεργαστεί µε τον ̟ροσφερόµενο βίντεο ε̟εξεργαστή και ̟ροσφερόµενη ̟ηγή 

ψυχρού φωτισµού µε εξειδικευµένο ο̟τικό σύστηµα φίλτρων φωτισµού χρωµατογραφίας  (χωρίς 
χρήση υγρού) για την διαφορο̟οίηση ̟αθολογικού και φυσιολογικού ιστού µε σκο̟ό την 
α̟εικόνιση αλλοιώσεων και µορφωµάτων στα ε̟ιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου καθώς 
και την αναγνώριση ̟ρόωρων αλλοιώσεων τα ο̟οία δεν είναι εφικτό να αναγνωριστούν µε λευκό 
φωτισµό. 

5. Να διαθέτει ειδικό χειριστήριο µε 3 κοµβία τηλεχειρισµού για έλεγχο λειτουργιών του µενού της 
κάµερας ό̟ως ηλεκτρονικό zoom,  enhancement, freeze κτλ. Το ειδικό χειριστήριο να βρίσκεται 
ενσωµατωµένο στο καλώδιο της κεφαλής κάµερας έτσι ώστε το βάρος του να µην ε̟ιβαρύνει τον 
χρήστη-ιατρό. 

6. Να είναι συµβατή µε τις ̟αρακάτω µεθόδους α̟ολύµανσης/ α̟οστείρωσης: Α̟ολύµανση, αέρια 
α̟οστείρωση (ETO), αέρια α̟οστείρωση (φορµαλδεϋδη), STERRAD 50/100S. 

 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 26'', ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HD 
 
1. Να είναι έγχρωµο monitor τουλάχιστον 26’’ (in) TFT/LCD (IPS), 100-240V AC, 50/60Hz µε ̟ιστή 

ανα̟αραγωγή της εικόνας του ιστού, ειδικό για ενδοσκο̟ικές α̟εικονίσεις, κατάλληλο για 
̟εριβάλλον χειρουργείου. 

2. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση 1920 x 1080 pixels (HD 1080). 
3. Να διαθέτει ε̟ιλογή συστήµατος PAL / NTSC. 
4. Να διαθέτει Aspect Ratio 16:9  
5. Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα 300cd-m2.  
6. Να διαθέτει αντίθεση 1000:1  
7. Να διαθέτει αριθµό χρωµάτων τουλάχιστον 1.06 Billion.  
8. Να διαθέτει ταχύτητα α̟όκρισης 14ms  
9. Να διαθέτει ευρεία γωνία οράσεως: 178ο / 178ο (οριζόντια/ κάθετα). 
10. Να διαθέτει τις ̟αρακάτω εισόδους: 1x DVI-D, D-Sub Analog, 1x SD/HD/3G-SDI (BNC), C-

Video (BNC), S-Video (Y/C), (BNC) Component.   
11. Να διαθέτει εξόδο: 1x SD/HD/3G-SDI (BNC),   
12. Να διαθέτει λειτουργία PiP (Picture-in-Picture / εικόνα στην εικόνα),), Zoom, Freeze. 
 

Η ε̟ιτρο̟ή σύνταξης τεχνικών ̟ροδιαγραφών 
1. Βλαχιώτης Ιωάννης, ∆/ντης Ουρολογικού Τµήµατος 

 
2. Λιακό̟ουλος Παναγιώτης, ∆/ντης Ιατρός Ουρολόγος 

 

3. Κατσίκαρος Θωµάς, Ηλεκτρονικός 


