
              
 

                          Αγξίλην,      26     Απγνχζηνπ   2019 
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.11182  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   
Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Πληροθορίες : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 

1. Πξνκήζεηα ειεθηξνδίσλ γηα ηα ηελο ηνπ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγξηλίνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 250,00 € + 

Φ.Π.Α. 

 2. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηαηξηθά ςπγεία, προϋπολογιζμού δαπάνης    550,00 € + Φ.Π.Α. 

 3. Έιεγρν θαη  επηζθεπή κηαο δηαζεξκίαο ησλ Υεηξνπξγείσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης    300,00 € + 

Φ.Π.Α. 

4. Πξνκήζεηα πγξαληήξσλ κε θαπάθη γηα ηα επηηνίρηα ξνφκεηξα ησλ ΣΔΠ, προϋπολογιζμού δαπάνης    

170,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Πξνκήζεηα πιηθψλ ειαηνρξσκαηηζκνχ, προϋπολογιζμού δαπάνης    450,00 € + Φ.Π.Α. 

 

6. Πξνκήζεηα ελφο πιήξεο ζεη ειεθηξνδίσλ αζζελψλ γηα ΗΚΓ ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, προϋπολογιζμού 

δαπάνης    350,00 € + Φ.Π.Α. 

7. Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ληπηήξα ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, 

προϋπολογιζμού δαπάνης    290,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  2.360,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 



7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. 5155/10-04-2019,9662/15-07-2019,9438/10-07-2018,9439/10-07-2019,9304/08-07-

2019,2872/25-02-2019 θαη 9682/15-07-2019  αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

15. Σελ αξ.  1174  κε  ΑΓΑ:69ΓΡ46904Μ-ΟΛΚ απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

16. Σελ  αξηζκ. πξση.11139/23.08.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο πξνκήζεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 04-09-2019, ημέρα Σεηάρηη   και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο 

θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

 



 

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Πξνκήζεηα ζαξάληα (40) ειεθηξνδίσλ ζηιηθφλεο 5Υ5cm κε εζνρή 2mm γηα ηα ηελο ENRAF-NONIUS B.V. 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα ηελο. Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα 

ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 

9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα 

αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα θέξνπλ εγγχεζε δχν εηψλ. 

 
 2. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ζε δχν ηαηξηθά ςπγεία  ηχπνπ FIOCHETTI MEDIKA 140 ησλ αλεκηζηήξσλ 

ζαιάκνπ ηνπο (θηεξσηή κε κνηέξ) πνπ δελ επηζθεπάδνληαη.  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη πιήξσο ηε βιάβε ησλ ςπγείσλ, λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο αλεκηζηήξεο θαη 
λα επηζθεπάζεη νπνηαδήπνηε βιάβε παξνπζηάδνπλ ηα ςπγεία. 

Δπίζεο λα γίλεη θαη θαζαξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα παξαδνζνχλ ζην λνζνθνκείν πιήξε θαη 
ιεηηνπξγηθά.   

Οη αλεκηζηήξεο πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ είλαη:  

QL4/3000A22-2124LH-425 db, 230V~ 50HZ 240V~60HZ 17W LCLH, 5544450225 : 2 TMX. 
 

  3. Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επηζθεπή κηαο δηαζεξκίαο ALSA EXCELL 350 MCDSe  s/n: 7115-03/13 
ησλ Υεηξνπξγείσλ γηα ηπρφλ δηαξξνή ξεχκαηνο θαη απφδνζεο ζσζηήο ηζρχνο ζηελ έμνδν.  

Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 
EN ISO 13485 θαη EN ISO 9001 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ 

Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

Μεηά απφ ηελ επηζθεπή ζα παξαδνζεί ζην ηκήκα ΒΙΣ ηνπ Ννζνθνκείνπ ην πηζηνπνηεηηθφ-δειηίν εξγαζίαο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαζεξκίαο.  

 
4. Πξνκήζεηα δέθα (10) πγξαληήξσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ CH 200, 9 /16, απνζηεηξνχµελσλ, µε κεηαιιηθή 
είζνδν θαη έμνδν γηα ηα επηηνίρηα ξνφκεηξα νμπγφλνπ ησλ ΣΔΠ. 

Να ππνζηεξίδνληαη µε αληαιιαθηηθά, φκνηα µε απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ην λνζνθνκείν καο. 

Να θέξεη CE mark πγξαληήξσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε θαπάθη γηα ηα επηηνίρηα ξνφκεηξα νμπγφλνπ ησλ ΣΔΠ. 
Αναλσηικόηερα: 

Να είλαη ηχπνπ θπζαιίδσλ, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  κε δπλαηφηεηα απνζηείξσζεο. 
Να ζπλδέεηαη ζε ξνφκεηξα κέζσ θνριησηνχ κεηαιιηθνχ ζπλδέζκνπ κε ζπείξσκα 9/16 UNF. 

Να δηαζέηεη θσληθή κεηαιιηθή έμνδν κέζεο δηακέηξνπ 7,5 mm. 
Η ρσξεηηθφηεηα ζε λεξφ λα είλαη 180-220 ml. 

Η κέγηζηε ηηκή πίεζεο πνπ ζα κπνξεί λα δερζεί λα είλαη θαη΄ειάρηζην 5  bar. 

Η θηάιε ηνπ λεξνχ λα είλαη δηάθαλε θαη λα έρεη ελδείμεηο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζηάζκεο λεξνχ.  
Nα ππνζηεξίδεηαη κε αληαιιαθηηθά (κπνπθαιάθη, θαπάθη, θιάληδα, o-ring, δηάηαμε θπζαιίδσλ). 

Να ζπλνδεχεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ   εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά. 
Να θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη  απφ πηζηνπνηεηηθφ 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ηνπ είδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή νδεγία 93/42/ ΔΔC /14-07-2014.  
 

5. Πξνκήζεηα ησλ θάησζη πιηθψλ γηα ηνλ ειαηνρξσκαηηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

     Αλαιπηηθφηεξα: 

- Πιαζηηθφ ιεπθφ ρξψκα αληηκηθξνβηαθφ κπθεηνθηφλν ησλ 10ιίηξσλ 6ηκρ 

- Πηλέια θφθηεο άζπξα Νν2 2ηκρ 
- ηξαβνπίλεια άζπξα Νν1 1ηκρ 

- ηξαβνπίλεια Νν2 1ηκρ 
- Υαξηνηαηλία 50mm 2ηκρ 

- Υαξηνηαηλία 38mm 2ηκρ 
- Ρνιφ βαςίκαηνο 18cm 1ηκρ 

- Ρνιφ βαςίκαηνο 24cm 1ηκρ 

- θνπγγάξη ηξηςίκαηνο 4ηκρ 
- ηφθνο γπςνζαλίδαο 5θηιά 2ηκρ 

- Αζηάξη γπςνζαλίδαο Neopal Primer 2ηκρ 
- Υαξηί νληνπιέ 20θηιά 

- πάηνπια 50mm κε μχιηλν ρέξη 1ηκρ 



- Αηζαιίλεο κεηαιιηθέο 4ηκρ 

- Φφξκεο εξγαζίεο 2 ηκρ (M-L) 

 

6. Πξνκήζεηα ελφο (1) εξγνζηαζηαθνχ ζεη ειεθηξνδίσλ αζζελψλ γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπο Nihon 

Kohden Cardiofax sn 05223 ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο. Σν ζεη ζα πεξηιακβάλεη 10πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο, 4 
ειεθηξφδηα άθξσλ θαη 6 πξνθάξδηα ειεθηξφδηα(βεληνχδεο). Ο ΗΚΓ έρεη κεηαθεξζεί απφ ην παιαηφ Ννζνθνκείν 

θαη εμππεξεηεί θαη ηελ Οπξνινγηθή θαη Οξζνπεδηθή Κιηληθή. 

Σν αλσηέξσ αληαιιαθηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην κεράλεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 

13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 
ηνπ Τπ.Τγείαο. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα θέξνπλ εγγχεζε δχν εηψλ. Δπηπιένλ 
λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ηνπ ζεη θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ θαηαζθεπαζηή Nihon 

Kohden. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ. 

 

7. Πξνκήζεηα ησλ θάησζη πδξαπιηθψλ πιηθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ληπηήξα ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηεο 

Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο θαηφπηλ πξνθνξηθνχ αηηήκαηνο ηνπ θνπ Καιιηαθκάλε. 

Αλαιπηηθφηεξα απαηηνχληαη: 
1 ληπηήξαο 60cm 

1 θνιφλα ληπηήξα 
1 κπαηαξία κίμεσο ληπηήξα 

1 θφιια πιαθηδίσλ 
1 ζηφθν πιαθηδίσλ 

2 ηαπ ½’’ νξεηράιθηλα 

6 καζηνί ½’’ νξεηράιθηλνη 
2 ζπηξάι 1 m έθαζην ½’’ ζειπθά 

1 ζηθφλη ζπηξάι ληπηήξα 
1 ηαπ Φ50 βαιζίξ 

1 ζπζηνιή 50Υ40 βαιζίξ 

3 ζσιήλεο Φ40 50 cm βαιζίξ 
1 ζπζηνιή 30Υ40 βαιζίξ 

3 γσλίεο Φ40 45ν βαιζίξ 
2 γσλίεο Φ40 90ν βαιζίξ. 

 

 
                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                                                                       
                                                                                     

                 

               


