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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΙΛΜ 

υνήλθε την 22α Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών για την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ, που ορίσθηκε με την 87/03-03-2016 

απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν . Ανατολικής Αχαΐας. 
την συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 

 

1. ΦΑΣΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 

2. ΡΑΚΟΤ ΣΕΥΑΝΙΑ 

3. ΙΓΚΟΤΝΑ ΑΝΑΣΑΙΑ 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Σην υπ’ αριθμ. 68/14-12-2015 Εγκύκλιο της ΕΠΤ αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της 

Ολομέλειας της ΕΠΤ που ελήφθησαν κατά την υπ΄αριθμ. 65/17-7-2015/21-07-2015 συνεδρίαση της 

(θέμα 1) και την υπ’ αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 συνεδρίαση της (θέμα 1). 

2. Σην υπ’ αριθμ. 71/13-01-2016 συνεδρίαση της ΕΠΤ με θέμα «Οδηγία για την αιτιολογία των 

τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησης τους και τη δημοσιότητα τους 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΤ» 

Ξεκίνησε διάλογο επί των απαιτούμενων από την οδηγία στοιχείων: 

α) Σου υλικού που της παραδόθηκε από το Γρ. Προμηθειών (τεχνικές προδιαγραφές του Γ.Ν 

Ανατολικής Αχαϊας, που είχαν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 8/25-05-2010 Απόφαση της Ολομέλειας 

της ΕΠΤ,  

Β) Σις παραδοχές της επιστήμης 

δ) Σην εμπειρία 

ε) Συχόν κοινωνικές απαιτήσεις 

στ) Σα αποτελέσματα της διαβούλευσης  

z) Σεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας AGFA. 
        Ως βάση για την διεξαγωγή της συζήτησης θεωρήθηκε το γεγονός ότι το μηχάνημα (DRYSTAR 

DT2B) που διαθέτει το Νοσοκομείο μας είναι αγορασμένο και αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο, 

θέτοντας έτσι ως απαραίτητη προϋπόθεση τα προσφερόμενα φιλμ να είναι συμβατά με αυτό.  

       Σο μέλος της επιτροπής ΦΑΣΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ, πρότεινε την αποδοχή των τεχνικών 

προδιαγραφών της εταιρείας AGFA, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλήρως το μηχάνημα του 

Νοσοκομείου μας και ταυτόχρονα δεν θέτουν εκτός οποιαδήποτε εταιρεία διαθέτει φιλμ συμβατά 

με αυτό. υγκεκριμένα : 

1. Σο υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στην 

θερμοκρασία. 

2. Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της μιας επιφάνειας). 

3. Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν ανάλογη σκιαγραφική αντίθεση 

(contrast) σε σχέση με τις διαφορετικές πυκνότητες εξεταζομένων περιοχών. 

4. Να είναι φιλμ υψηλής τεχνολογίας, απολύτως κατάλληλα για χρήση στις DRY κάμερες 

τύπου Agfa DRYSTAR.  

5. Να καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Να είναι τεχνολογίας Direct Digital Imaging.  

 Να είναι Blue base.  



 Η μέγιστη οπτική πυκνότητα (Maximum optical density) να είναι ≥3  

 Σα φιλμ να  παραδίδονται σε συσκευασία κατάλληλη για χρήση στο φως της ημέρας  

(Daylight film loading) (τα φιλμ να μην είναι ευαίσθητα στο φως της ημέρας) 

6. ε διαστάσεις 25,4 Φ 30,5 εκ. (10΄΄Φ12΄΄) και 35Φ43 εκ.  

7. Η ημερομηνία λήξης των φιλμ να  είναι 18 μήνες μετά από την ημερομηνία παράδοσης 

8. Να αναφερθούν οι συνθήκες αποθήκευσης πριν από τη χρήση. 

9. Να αναφερθούν οι συνθήκες αποθήκευσης μετά την εκτύπωση. 

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές θα συμπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες οι οποίες ανέφεραν 

απλά και μόνο  την διάσταση και την συμβατότητα με το μηχάνημα DRYSTAR DT2B. Σο γεγονός 

επίσης ότι ουδέποτε έχει παρουσιασθεί οποιοδήποτε ένσταση/υπόμνημα κατά το στάδιο των 

διαβουλεύσεων-διακηρύξεων, ενισχύει την άποψη της επιτροπής ότι η περιγραφή των ειδών δεν 

αποκλείει οικονομικούς φορείς που διαθέτουν φιλμ συμβατά με το μηχάνημα.  

το ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι απόψεις των μελών Ράκου τεφανία και ιγκούνα Αναστασία. 

 

Η επιτροπή ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση της, υπέγραψε και  παρέδωσε στο Γρ. Προμηθειών, 

τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σε συνάρτηση του παρόντος πρακτικού.  

  

1. ΦΑΣΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 

2. ΡΑΚΟΤ ΣΕΥΑΝΙΑ 

3. ΙΓΚΟΤΝΑ ΑΝΑΣΑΙΑ 

 


