
                          Αγξίλην, 06   Ννεκβξίνπ     2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.14916  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
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ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ(4)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 

1. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηξηώλ ζηξσκάησλ θαηάθιηζεο ηεο ΜΔΘ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.100,00 

€ + Φ.Π.Α. 

2.  Πξνκήζεηα πξνζηαηεπηηθώλ ηαηληώλ ηνηρνπνηίαο γηα θξνύζεηο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.100,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

3. Αλαβάζκηζε ησλ δύν μεξαληήξσλ κε πξνζζήθε ζπζηήκαηνο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηα ηνπ Κέληξνπ 

Ιαηξηθώλ Αεξίσλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.500,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθνύ παινηνηρείνπ ζηνλ δηάδξνκν ηεο Κ/Γ θιηληθήο, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.500,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  8.200,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 

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

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

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 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 από 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 πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

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

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

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

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειόηεξε ηηκή ηεο εγρώξηαο αγνξάο όπσο 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) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο 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 Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο 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 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

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

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνύ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.14218/23-10-2019,11371/30-08-2019,10448/02-08-2019 θαη 16530/31-10-2019  αηηήκαηα 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ αξ.  1402   κε  ΑΓΑ:6ΛΩ46904Μ-1Ο0 απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.14601/31.10.2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

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

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα δηαθνξέο εξγαζηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(4), άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα 

, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 15-11-2019, ημέπα Παπαζκεςή  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο 

θέμα και ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηώλεηαη όηη : 

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

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Πποληπηική ζςνηήπηζη ηπιών ζηπωμάηων καηάκλιζηρ ηηρ ΜΔΘ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

2.100,00 € + Φ.Π.Α. 

Προληπτική ετήσια σσντήρηση των σπόλοιπων τριών (3) στρωμάτων κατάκλισης Quattro Plus τοσ 
νίθνπ Talley Medical κε S/N: QPS17207, QPS17298 θαη QPS17306, από ηα έμη (6) ζπλνιηθά πνπ βξίζθνληαη 
ζηε ΜΔΘ θαζώο θαη ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ηνπο. 

Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 
ζηα ζηξώκαηα θαηάθιηζεο θαη ηηο κνλάδεο ειέγρνπ. 

Ο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν όζν αθνξά ηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε θαη απνθαηάζηαζε 

κηαο βιάβεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαιά θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνύο όζν αθνξά 



ηελ ηερλνινγία ησλ ζηξσκάησλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηώζεηο γηα ηελ ηερλνγλσζία 

ηνπο ζηα ελ ιόγσ κεραλήκαηα από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα κπνξνύλ 

λα βεβαησζνύλ κε πηζηνπνηεηηθά ζπλεξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο ηερληθώλ από ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015, 13485:2016 θαη λα θέξεη 

ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. 
Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληαιιαθηηθώλ ηνπιάρηζηνλ γηα έμη 

κήλεο. 

 
2. Ππομήθεια πποζηαηεςηικών ηαινιών ηοισοποιίαρ για κπούζειρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

1.100,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα είθνζη (20) πξνζηαηεπηηθώλ ηαηληώλ επηθαλεηώλ ηνηρνπνηίαο από ηζρπξό PVC γηα ηελ απνθπγή 

δεκηώλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νη θξνύζεηο αληηθεηκέλσλ πάλσ ζε απηέο. Οη ηαηλίεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

γξαθεία θαη ηαηξεία θαη όρη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (δηάδξνκνη, θιηκαθνζηάζηα θιπ.) 
Έθαζηε βέξγα (ηαηλία) ζα θέξεη κήθνο 5 κέηξα, πάρνο ηνκήο 2 ρηιηνζηά θαη θάξδνο πεξίπνπ 235 ρηιηνζηά. Να 

είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζή ηνπο κε ζηιηθόλε.  
Η απόρξσζε ησλ ηαηληώλ ζα θαζνξηζηεί από ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ αλάδνρν. 

Σα έμνδα κεηαθνξά ησλ ηαηληώλ ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

Η θνπή θαη ηνπνζέηεζε απηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

3. Αναβάθμιζη ηων δύο ξηπανηήπων με πποζθήκη ζςζηήμαηορ εξοικονόμηζηρ ενέπγεια ηος 

Κένηπος Ιαηπικών Αεπίων, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.500,00 € + Φ.Π.Α. 

Δξγαζίεο αλαβάζκηζε ησλ δύν ππαξρόλησλ μεξαληήξσλ πξνζξνθεηηθνύ ηύπνπ DA Bottarini κε ζύζηεκα 

Economizer (ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο)  ηνπ Κέληξνπ Ιαηξηθώλ Αεξίσλ. 
Οη ππάξρνληεο μεξαληήξεο πξνζξνθεηηθνύ ηύπνπ πξνζθέξνπλ ηελ αλαγθαία μήξαλζε ηνπ παξαγόκελνπ αέξα 

παξέρνληαο αμηόπηζηε απόδνζε ρακεινύ ζεκείνπ δξόζνπ ππό πίεζε γηα ζπλερή θνξηία. Καηαζθεπαζκέλν από 
ελεξγό νμείδην αινπκηλίνπ, ην πξνζξνθεηηθό πιηθό δηαζέηεη εμαηξεηηθά πςειή δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο θαη ε 

δπλαηόηεηα αλαγέλλεζήο ηνπ παξέρεη ζηαζεξή απόδνζε ρακεινύ ζεκείνπ δξόζνπ ππό πίεζε κε ειάρηζηε 

απώιεηα πίεζεο. Σν πξνζξνθεηηθό πιηθό είλαη επίζεο αδηάβξνρν θαη κεραληθά ζηαζεξό, γεγνλόο πνπ ην 
θαζηζηά ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα κεγάιεο πεξηόδνπο ιεηηνπξγίαο. Οη δύν μεξαληήξεο πεξηιακβάλνπλ ν θαζέλαο 

ζε εληαίν ζπγθξόηεκα δύν ζηήιεο κε πγξνζθνπηθή νπζία θαη είλαη απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο ελώ εθηεινύλ 
ζπλερείο θαη ζηαζεξνύο θύθινπο γηα ηελ αθύγξαλζε - αλαγέλλεζε, νη νπνίνη ειέγρνληαη ειεθηξηθά. 

Οη μεξαληήξεο, σζηόζν δελ δηαζέηνπλ ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (economizer), κε απνηέιεζκα ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ιόγσ ηεο ρξήζε ησλ ζπκπηεζηώλ (θαηαλάισζε παξαγόκελνπ αέξα), γηα ηελ 
αλαγέλλεζε ηνπ μεξαληηθνύ κέζνπ ησλ μεξαληήξσλ. 

Παξέρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ μεξαληήξα κε ρξήζε ζπζθεπήο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο - economizer, κε ηελ 
νπνία επηηπγράλεηαη ε πιένλ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ μεξαληήξα, θαζώο κέζσ ηνπ ζπλερνύο ειέγρνπ ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ ηαηξηθνύ αέξα ζην δίθηπν κεηαβάιιεη ηελ ζπρλόηεηα ησλ θύθισλ αλαγέλλεζεο 
ηνπ μεξαληηθνύ πιηθνύ, κεηώλνληαο ζην ειάρηζην ηελ θαηαλάισζε πεπηεζκέλνπ αέξα πνπ παξάγεηαη από ηνπο 

ζπκπηεζηέο θαη ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ μεξαληηθνύ πιηθνύ. Η πεξηγξαθόκελε 

ιεηηνπξγία εθαξκόδεηαη κε ηε ρξήζε ελόο αηζζεηεξίνπ πγξαζίαο γηα ηνλ μεξαληήξα, ώζηε λα κεηξάηαη ε 
πγξαζία ζηνλ παξαγόκελν ηαηξηθό αέξα θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν θύθινο  αλαγέλλεζεο ηνπ μεξαληηθνύ κέζνπ 

κόλν όηαλ ππεξβεί ε κεηξνύκελε πγξαζία ην πξνθαζνξηζκέλν όξην θαη όρη ζε ζπλερείο ζηαζεξνύο θύθινπο 
όπσο ιεηηνπξγεί ηώξα ην ζύζηεκα ησλ μεξαληήξσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε θαη πιένλ 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα θαζώο κεηώλεηαη ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο 

ζπκπηεζηώλ θαη μεξαληήξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα κεηώλεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαζώο θαη ε θαηαπόλεζε 
ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ (κείσζε σξώλ ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνύ, αύμεζε δηαζηεκάησλ service, αύμεζε 

ρξόλνπ δσήο ηνπ εμνπιηζκνύ).   
Σν economizer (ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο) δίλεη ινηπόλ ηελ δπλαηόηεηα ώζηε ν μεξαληήξαο λα είλαη 

ζε ζέζε λα ‘’θαηαιάβεη’’ όηη αλ δελ αλέβεη ε πγξαζία πάλσ από έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, ην νπνίν είλαη 
πξνξπζκηζκέλν από ηνλ ίδην ηνλ μεξαληήξα, δελ πξνρσξάεη ζε λέα δηαδηθαζία ελαιιαγήο παξά κόλν όηαλ είλαη 

απαξαίηεην, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη άζθνπε θαηαλάισζε παξαγόκελνπ πεπηεζκέλνπ αέξα αιιά θαη 

ελέξγεηαο δηόηη θαη νη ζπκπηεζηέο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα εθθηλνύλ κόλν όηαλ ππάξρεη θαηαλάισζε. 
Η ρξήζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο έρεη εγθαηαζηαζεί κε κεγάιε επηηπρία ζε δεκόζηα λνζνθνκεία (Γ..Ν. 

424, Γ..Ν.401, Γ.Ν.ΛΑΜΙΑ, Γ.Ν.ΡΔΘΤΜΝΟΤ, Γ.Ν.ΑΡΓΟΤ) πξνζθέξνληαο εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο 
ηνπιάρηζηνλ 50% έσο θαη 80%.  

Σα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ, γηα θάζε έλαλ από ηνπο δύν μεξαληήξεο, είλαη ηα θάησζη: 

- ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ (ΞΗΡΑΝΣΗΡΑ ADEC) θαη ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΔΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗΡΑ (2 ΣΜΥ.) 

- ECONOMIZER (ΞΗΡΑΝΣΗΡΑ ADEC) - ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΤΓΡΑΙΑ (2 ΣΜΥ.) 
 

 



4. Καηαζκεςή και ηοποθέηηζη διασωπιζηικού ςαλοηοισείος ζηον διάδπομο ηηρ Κ/Γ κλινικήρ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.500,00 € + Φ.Π.Α. 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε παινηνηρείνπ ζηνλ δηάδξνκν ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο αθξηβώο πξηλ ηελ είζνδν 
ηνπ ζαιάκνπ απνκόλσζεο 224. 

Αλαιπηηθόηεξα νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη θάησζη: 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηξηώλ κεηαιιηθώλ θνηινδνθώλ (5εθ.Υ5εθ.Υ3ρηι.) ζηήξημεο, βακκέλνη άζπξνη εθ ησλ 
νπνίσλ ην νξηδόληην ηεκάρην ζα είλαη κήθνπο 2,80κ. θαη ηα δύν θάζεηα ηεκάρηα κήθνπο 2,50κ. Δπηπιένλ 

περάθηα αλνμείδσηα γηα ηελ ζηήξημε ησλ θξπζηάιισλ, θξύζηαιια ηξίπιεμ δηαζηάζεσλ κήθνπο 2,80κ θαη 
ύςνπο 2,50κ., δύν παιόπνξηεο αζθαιείαο κήθνπο 1,00κ. θαη ύςνπο 2,20κ. θαη πάρνπο 1εθ. έθαζηε κε δύν 

θιεηδαξηέο δηπιέο ζα θάζε θύιιν θαη κεραληζκνύο ζπξώλ  βαξέσο ηύπνπ. Η θαηαζθεπή ζα θέξεη δύν ζηαζεξά 
ηκήκαηα θξπζηάιισλ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα κήθνπο 2,80κ. θαη ύςνπο 0,30κ (νξηδόληην) θαη ην άιιν κήθνπο 

0,80κ θαη ύςνπο 2,50κ (θάζεην). Θα ηνπνζεηεζεί ακκνβνιή 1,80κ. ύςνπο θαη 2,80κ. κήθνπο. Σνπνζέηεζε 

πόκνινπ ηύπνπ ρνύθηα κέζα-έμσ, δύν γηα θάζε παιόπνξηα.   
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