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ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ης 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Σε απάντηση του υπ. αριθμ. 47077/2-12-2022 εγγράφου του Γραφείου Προμηθειών, 

η επιτροπή έλαβε γνώση των παρατηρήσεων της 1ης
 δημόσιας διαβούλευσης επί 

των προδιαγραφών για την προμήθεια τροχήλατου πετάσματος ακτινοπροστασίας.  

 

Οι προδιαγραφές διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τροχήλατο πέτασµα ακτινοπροστασίας µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

1.  Παρεχόµενη ακτινοπροστασία ισοδύναµη µε 1,5 mm Pb τουλάχιστον , σε όλη 
την ωφέλιµη επιφάνειά του.   

2.  Συνολικό ύψος από το έδαφος τουλάχιστον 200cm 

3. Συνολικό πλάτος  90 cm έως 100 cm 

4.  Να φέρει παράθυρο παρατήρησης µολυβδύαλου διαστάσεων 30Χ40cm 
τουλάχιστον, με παρεχόμενη ακτινοπροστασία τουλάχιστον  ισοδύναµη µε 1,5 
mm Pb. 

5. Η εξωτερική επιφάνεια του πετάσματος να είναι από πλαστικό ή άλλο υλικό μη 
απορροφητικό που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανση του. 

Η κύρια επιφάνεια να καλύπτεται περιµετρικά µε προφίλ αλουµινίου ή να είναι 
πλήρως κατασκευασμένη από PVC χωρίς ενώσεις & εύκολα καθαριζόμενη.  

6. Η κύρια επιφάνεια ακτινοπροστασίας να στηρίζεται σε σύστηµα 4 τροχών βαρέος 
τύπου , με φρένο στις δύο από αυτές. Η κατασκευή του συστήµατος των 4 
τροχών πρέπει να είναι στιβαρή (σύνδεση συστήµατος τροχών µε κύρια 
επιφάνεια ακτινοπροστασίας), αξιόπιστη και να προσφέρει επαρκή στήριξη στην 
κατακόρυφη επιφάνεια ακτινοπροστασίας, ώστε να µην ανατρέπεται εύκολα. Για 
τον λόγο αυτό, το σύστηµα των 4 τροχών πρέπει να είναι κατασκευασµένο από 
µεταλλικά τµήµατα ικανοποιητικής αντοχής και ακαµψίας και µε ισχυρά 
οριζόντια σκέλη. Απαραίτητη η ύπαρξη χειρολαβών για την εύκολη μετακίνηση 
του πετάσματος. 

7. Να παρέχεται γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών  για το προσφερόμενο 
είδος. 



8. O κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO9001: 2015 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας- Απαιτήσεις» ή το 
πρότυπο ISO13485: 2016 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα».   

9. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO9001:2015 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας- Απαιτήσεις» ή το πρότυπο 
ISO 13485:2016 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα». Το πρότυπο ΙSO που κατατίθεται στο διαγωνισμό πρέπει να έχει 
πεδίο εφαρμογής σχετικό με την εμπορία ειδών ακτινοπροστασίας. 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4000 ΕΥΡΩ +ΦΠΑ 

 

 


