
Σελίδα 1 από 2 

 

                                                                                                 Θεσσαλονίκη 05/10/2021 
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                                                                                       Α.Ν.Θ«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τη µέτρηση ατοµικών δοσιµέτρων  

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη µέτρηση ατοµικών 
δοσιµέτρων για το  έτος 2022  συνεδρίασε σήµερα και προτείνει τις 
παρακάτω προδιαγραφές: 

 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Το εργαστήριο, που παρέχει υπηρεσίες δοσιµέτρησης προσωπικού θα πρέπει να 
διαθέτει ατοµικά δοσίµετρα σώµατος, καρπού, δακτύλων, φακού οφθαλµού κλπ 
και να  προσδιορίζει την ισοδύναµη δόση βάθους από αυτά µετά τη χρήση τους  
από το προσωπικό  του Νοσοκοµείου. 
Επιπρόσθετα: 
1. Να είναι εξουσιοδοτηµένο από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας ως 

«υπηρεσία δοσιµετρίας», κατά την έννοια του στοιχείου 100 του άρθρου 4 και 
του άρθρου 81 του Π∆ 101 (ΦΕΚ 194/Α/20-11-2018). 

2. Να είναι διαπιστευµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 
17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και 
διακριβώσεων» ή ισοδύναµου. Η διαπίστευση να αφορά την µέτρηση 
ατοµικών δοσιµέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Να συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN/IEC 62387:2016 (EN/IEC 62387-
1:2012 τροποποιηµένο) «Όργανα προστασίας από ακτινοβολία – 
Ολοκληρωµένα παθητικά συστήµατα δοσιµετρίας για ατοµική, περιβαλλοντική 
και παρακολούθηση στον χώρο εργασίας ακτινοβολιών βήτα και φωτονίων». 

4. Να αποστέλλει σε µηνιαία βάση ατοµικά δοσίµετρα κατάλληλου τύπου στο 
Νοσοκοµείο, συνοδεία λίστας εργαζοµένων (χωριστή για κάθε τµήµα του 
Νοσοκοµείου), στην οποία θα αναγράφονται, για κάθε εργαζόµενο, η τιµή της 
τελευταίας µέτρησης και ο αριθµός του δοσίµετρου, που πρόκειται να 
χρησιµοποιήσει. Να δεσµεύεται ότι εφόσον τα ατοµικά δοσίµετρα δεν 
επιστραφούν έγκαιρα, θα είναι σε θέση να µετρήσει µε ικανοποιητική ακρίβεια 
τη δόση και δη σε βάθος χρόνου τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία 
αποστολής των δοσιµέτρων στο νοσοκοµείο, χωρίς επιπλέον χρέωση για το 
δοσίµετρο. 

5. Να χρησιµοποιεί δοσίµετρα ελέγχου για την εκτίµηση της συµβολής της δόσης 
από φυσική ακτινοβολία υποβάθρου ή από πιθανή ακτινοβόληση κατά τη 
µεταφορά των δοσιµέτρων. Να είναι δε, σε θέση να εκτιµήσει τις δόσεις ακόµη 
και εάν καταστραφούν ή χαθούν τα δοσίµετρα ελέγχου. 

6. Να ανακοινώνει στον επόπτη ακτινοπροστασίας του νοσοκοµείου τα 
αποτελέσµατα της ατοµικής παρακολούθησης εντός 30 ηµερολογιακών 
ηµερών από την παραλαβή των ατοµικών δοσιµέτρων. 
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7. Να δεσµεύεται ότι σε περίπτωση ατυχήµατος ή σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης θα είναι σε θέση να εκτιµήσει τη δόση εντός µικρού χρονικού 
διαστήµατος (όχι πάνω από 12 ώρες) από την άφιξη των δοσιµέτρων ή του 
εργαζόµενου στους χώρους του. 
Η περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου µπορεί να καλύπτεται µε 1 δοσίµετρο. 
Κάθε δοσίµετρο να αναγράφει το όνοµα του εργαζόµενου, ώστε αυτός να 
αναγνωρίζει το δοσίµετρο, που πρόκειται να χρησιµοποιήσει, καθώς και η 
περίοδος χρήσης του. 

8.  Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να  δηλώνονται ρητά τα παρακάτω:  
1. ο τύπος των προσφερόµενων δοσιµέτρων (ολόσωµο δοσίµετρο, καρπού, 

δακτύλου,  φακού του οφθαλµού κλπ.)  
2. η τεχνολογία δοσιµέτρησης (TLD, φιλµ, OSL, κλπ.),  
3. το εύρος των ενεργειών,  
4. το εύρος της µετρούµενης δόσης . 

9.  Ο προσφέρον µπορεί να περιλαµβάνει στην προσφορά του έναν ή 
περισσότερους από τους τύπους (σώµατος, καρπού, δακτύλων, φακού 
οφθαλµού) δοσιµέτρων, αρκεί να αναφέρεται η τιµή κάθε τύπου ξεχωριστά.  
 
10.  Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι χρεώσεις: 

1. Μέτρησης  δοσιµέτρων κάθε τύπου. 
2. Εγγραφή νέου δοσιµετρούµενου στην υπηρεσία δοσιµέτρησης.  
3. Χρέωση µη επιστρεφόµενου δοσιµέτρου κάθε τύπου σε χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο των 4 µηνών.  
4. Χρέωση κατεστραµµένου δοσιµέτρου κάθε τύπου. 

 
                                                            
Ο προϋπολογισµός της σύµβασης, αφορά 11µετρήσεις/ έτος 150 ατοµικών 
δοσιµέτρων. Βάσει των τιµών από την τελευταία σύµβαση του Νοσοκοµείου µε 
την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Α∆Α ΨΒ5Μ469Η∆Χ-Φ6Ε, 
7ΝΡΖ469Η∆Χ-ΧΚ0), ανέρχεται συνολικά στα  7161 ευρώ, όπως φαίνεται 
αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί: 
Περιγραφή Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ 24% 
Κόστος µετρήσεων  150*11*3,5 5775 
Συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ 24%) 5775 
Συνολικό κόστος (µε ΦΠΑ 24%) 7161 
 
Τα παραπάνω υλικά (ατοµικά δοσίµετρα) δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο 
Τιµών 
 
 
 
                                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 


