
              
          

 

                 Αγξέλην,   17     Ηαλνπαξένπ    2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.786  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σαρ. Γ/λζε         : 3ν ρικ Δ.Ο. Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ   

Σαρ. Κώδηθαο : 30100, Αγξίλην   
Πιεξνθνξίεο : Γ. Γνύια    

Σει.                   : 26413-61233   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ(7)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα ελφο πιάξεο ζεη ειεθηξνδέσλ αζζελψλ γηα ΖΘΓ ησλ ΣΔΠ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

350,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκάζεηα ελφο πιάξεο ζεη ειεθηξνδέσλ αζζελψλ γηα ΖΘΓ ησλ ΣΔΠ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

150,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκάζεηα ηερληθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλΪγθεο ηεο Λ.Κ.Αγξηλένπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  900,00 € + 

Φ.Π.Α. 

4. Πξνκάζεηα πδξαπιηθψλ πιηθψλ γηα ην δηακΫξηζκα Β5 ηεο νδνχ ΠαπαζηξΪηνπ 71 θαη ηε ζχλδεζε ηνπ 

βηληενλπζηακνγξΪθνπ κε παξνρά λεξνχ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  350,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Πξνκάζεηα αζθαιεηναπνδεχθηε γηα ηνλ ειεθηξνινγηθφ πέλαθα ηνπ αλειθπζηάξα Α4, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  120,00 € + Φ.Π.Α. 

6. Θαηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε ζηηψλ ζε παξΪζπξα ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σκάκαηνο, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  300,00 € + Φ.Π.Α. 

7. Πξνκάζεηα δπγαξηΪο πιΪζηηγγαο γηα ην ηκάκα Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

80,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  2.250,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 

1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Θνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Λνκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 



6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκά ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) ΚΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ά ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνχ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ϋθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.16870/12-12-2019,16902/13-12-219,16852/12-12-2019,16979/16-12-2019,17313/20-12-

2019,8461/21-06-2019 θαη 14320/25-10-2019 αηηάκαηα    ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

14. Σελ αξ.  89   κε  ΑΓΑ:9ΦΦ946904Κ-ΣΥΕ απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.471/14.01.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΧΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθά ΚνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξΫο πξνκάζεηεο  ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο(7), Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Λνζνθνκεένπ, ζην ΘΖΚΓΖ  θαη ζηε Γηαχγεηα 

, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έωο ηηο 27-01-2020, εκέξα Γεπηέξα   θαη ώξα 14.00κ.κ. ζρεηηθά 

έγγξαθε θιεηζηή πξνζθνξά (ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε  «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά » ην 

ζέκα θαη ν αξηζκόο  πξωηνθόιινπ ηνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Λα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Λνζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

       

          

 

 



 

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Πξνκήζεηα ελόο πιήξεο ζεη ειεθηξνδίωλ αζζελώλ γηα ΗΚΓ ηωλ ΣΔΠ, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 350,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ελφο (1) εξγνζηαζηαθνχ ζεη ειεθηξνδέσλ αζζελψλ γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξΪθν Nihon Kohden sn 
03009 ησλ ΣΔΠ. Σν ζεη ζα πεξηιακβΪλεη 10πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο, 4 ειεθηξφδηα Ϊθξσλ θαη 6 πξνθΪξδηα 

ειεθηξφδηα(βεληνχδεο). 

Ο ΖΘΓ ζπγθαηαιΫγεηαη ζηνλ παιαηφ ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 
Σν αλσηΫξσ αληαιιαθηηθφ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην κερΪλεκα. Απαηηεέηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα EN ISO 
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 

ηνπ Τπ.Τγεέαο. 
Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαη λα ην πιηθφ λα θΫξεη εγγχεζε ελφο Ϋηνπο. 

ΔπηπιΫνλ λα θαηαηεζεέ ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ηνπ ζεη θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ 

θαηαζθεπαζηά Nihon Kohden. 
ε πεξέπησζε πνπ ην πιηθφ θαηΪ ηε ρξάζε απνδεηρζεέ αθαηΪιιειν ν πξνκεζεπηάο δεζκεχεηαη γηα ηελ 

αληηθαηΪζηαζε ηνπ. 
 

2. Πξνκήζεηα ελόο πιήξεο ζεη ειεθηξνδίωλ αζζελώλ γηα ΗΚΓ ηωλ ΣΔΠ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

150,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ελφο (1) εξγνζηαζηαθνχ ζεη ειεθηξνδέσλ αζζελψλ γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξΪθν Mac 1600 GE sn 

SDE 13060037NA ησλ ΣΔΠ. Σν ζεη ζα πεξηιακβΪλεη 10πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο ECG, 4 ειεθηξφδηα Ϊθξσλ θαη 

6 πξνθΪξδηα ειεθηξφδηα (βεληνχδεο). 
Σν αλσηΫξσ αληαιιαθηηθφ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην κερΪλεκα. Απαηηεέηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα EN ISO 
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 

ηνπ Τπ.Τγεέαο. 
Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαη λα ην πιηθφ λα θΫξεη εγγχεζε ελφο Ϋηνπο. 

ΔπηπιΫνλ λα θαηαηεζεέ ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ηνπ ζεη θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ 

θαηαζθεπαζηά GE. 
ε πεξέπησζε πνπ ην πιηθφ θαηΪ ηε ρξάζε απνδεηρζεέ αθαηΪιιειν ν πξνκεζεπηάο δεζκεχεηαη γηα ηελ 

αληηθαηΪζηαζε ηνπ. 
 

3. Πξνκήζεηα ηερληθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ν.Μ.Αγξηλίνπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

900,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ηνπ θΪησζη ηερληθνχ πιηθνχ γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Λνζνθνκεένπ καο: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΟΝ.  

ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

Αληιέα δηπιάο θαηεχζπλζεο (δηπιάο ελεξγεέαο), εηδηθά γηα πεηξΫιαην, 

πξνΫιεπζε: Ηηαιέα, θιαζζηθά αληιέα απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, δηπιάο δξΪζεο 
πιεπξηθνχ πδΪηηλνπ δαθηπιένπ, εγγχεζε: 1 ρξφλνο επέζεκεο αληηπξνζσπεέαο, 

ζηφκηα (έληζεο) 3/4‘’, ηζρχο (HP) 0.5, νξεηρΪιθηλα ζηφκηα – πηεξσηάο, ηχπνο 
πηεξσηάο: δαθηπιένπ 

ηεκ. 1 

2 
Πιαζηηθά δεμακελά  γηα πεηξΫιαην, θΪζεηε, ζηξνγγπιά, 500lt, ιεπθά,  λα Ϋρεη 
ζην πιατλφ ηεο δηαγξΪκκηζε ρσξεηηθφηεηαο ζε ιέηξα (νγθνκΫηξεζε)   

ηεκ. 1 

3 ΙΪκπα θζνξένπ Osram 18W/840 Σ8 (60cm) LUMILUX COOL WHITE 1350 lm ηεκ. 100 

4 ΙΪκπα θζνξένπ Osram Σ8, κάθνο 1,20m 36W, 4000K ηεκ. 250 

 
 

 

 

 



 

4. Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ γηα ην δηακέξηζκα Β5 ηεο νδνύ Παπαζηξάηνπ 71 θαη ηε ζύλδεζε 

ηνπ βηληενλπζηακνγξάθνπ κε παξνρή λεξνύ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  350,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη πδξαπιηθψλ πιηθψλ γηα ην δηακΫξηζκα Β5 ηεο νδνχ ΠαπαζηξΪηνπ 71 θαη ηε ζχλδεζε 

ηνπ βηληενλπζηακνγξΪθνπ κε παξνρά λεξνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ην δηακΫξηζκα Β5: 
πζηνιά Ακεξηθάο 1’’Υ1/2 νξεηρ.  1 ηκρ. 

πζηνιά Αγγιέαο 1’’Υ1/2 νξεηρ.  1 ηκρ. 
Γηαθφπηεο πνιπζηξσκαηηθάο Φ16Υ1/2 αξζ.  2 ηκρ. 

σιάλαο πνιπζηξσκαηηθφο Φ16  10 κΫηξα 

ηεξέγκαηα κνλΪ Φ15  5 ηκρ. 
Ραθφξ Φ16Υ1/2 αξζ. πνιπζηξσκαηηθάο  4 ηκρ. 

Γσλέεο Φ 16Υ1/2 ζει. πνιπζηξσκαηηθάο κε ζηεξέγκαηα  4 ηκρ. 
Γσληαθνέ δηαθφπηεο 1/2Υ1/2  2 ηκρ. 

Σαπ ½’’ νξεηρ.  2 ηκρ. 
Καζηνέ ½’’ νξεηρ.  4 ηκρ. 

ΙεθΪλε απιά πέζσ εμαγσγά  1 ηκρ. 

ΘαδαλΪθη πιαζηηθφ (valsir)  1 ηκρ. 
ΘΪιπκκα ιεθΪλεο  1 ηκρ. 

Κπαηαξέα ληπηάξνο γΫθπξα  1 ηκρ. 
Βαιβέδα ληπηάξνο απιά  1 ηκρ. 

ηθφλη ληπηάξνο ζπηξΪι κε κεηαιιηθά νπξΪ  1 ηκρ. 

Γσληαθνέ δηαθφπηεο 1/2Υ1/2  4 ηκρ. 
Γσληαθνέ δηαθφπηεο 1/2Υ3/4  1 ηκρ. 

πηξΪι inox ½  0,40εθ.  4 ηκρ. 
πηξΪι inox ½  0,50εθ.  1 ηκρ. 

πηξΪι inox ½  100εθ.  1 ηκρ. 

Καζηνέ ½  νξεηρ.  4 ηκρ. 
Γσλέεο Κ.Δ.Β. ½ νξεηρ.  2 ηκρ. 

Πξνζζάθεο εμΪγσλεο ½’’ 2,5εθ.  2 ηκρ. 
ηθφλη λεξνρχηε κνλφ Φ50  1 ηκρ. 

Βαιβέδα λεξνρχηε Φ50  1 ηκρ. 
πζηνιά Φ100Υ75 PVC  1 ηκρ. 

πζηνιά Φ75Υ63 PVC  1 ηκρ. 

πζηνιά Φ63Υ50 PVC  1 ηκρ. 
Θακπχιεο Φ50 45ν PVC  3 ηκρ. 

Θακπχιε Φ100 90ν PVC  1 ηκρ. 
Πιαζηηθφο ζσιάλαο Φ100 PVC  1 ηκρ. 

Πιαζηηθφο ζσιάλαο Φ50  PVC  1ηκρ. 

ηιηθφλε δηΪθαλε WURTH  2ηκρ. 
σιάλαο πνιπζηξσκαηηθφο Φ16  5 κΫηξα 

Ραθφξ  16Υ1/2 αξζ. πνιπζηξσκαηηθάο  1 ηκρ. 
Γσλέα 16Υ1/2 ζει. πνιπζηξσκαηηθάο  1 ηκρ. 

ηεξέγκαηα Φ15 κνλΪ  2 ηκρ. 
Θεξκνζέθσλαο δαπΫδνπ 10 ιέηξσλ  1 ηκρ. 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηε ζχλδεζε ηνπ βηληενλπζηακνγξΪθνπ: 

πζηνιά Ακεξηθάο  1’’/1/2 νξεηρ.  1 ηκρ. 
πζηνιά Αγγιέαο 1’’/1/2 νξεηρ.  1 ηκρ. 

Γηαθφπηεο Φ16/1/2 αξζ. πνιπζηξσκαηηθάο  2 ηκρ. 
σιάλαο πνιπζηξσκαηηθφο Φ16  10 κΫηξα 

ηεξέγκαηα κνλΪ Φ 15  5 ηκρ. 

Ραθφξ Φ16Υ1/2 αξο. πνιπζηξσκαηηθΪ  4 ηκρ. 
Γσλέεο Φ16Υ1/2 ζει. κε ζηεξέγκαηα πνιπζηξσκαηηθΫο  4 ηκρ. 

Γσληθαθνέ δηαθφπηεο 1/2Υ1/2  2 ηκρ. 
Σαπ ½’’ νξεηρ.  2 ηκρ. 

Καζηνέ ½’’ νξεηρ.  4 ηκρ. 
 

 

 

 



5. Πξνκήζεηα αζθαιεηναπνδεύθηε γηα ηνλ ειεθηξνινγηθό πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα Α4, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  120,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ελφο θνπηηνχ αζθαιεηναπνδεχθηε ABB XLP 000 γηα ηνλ ειεθηξνινγηθφ πέλαθα ηνπ αλειθπζηάξα Α4 
ηνπ Λνζνθνκεένπ καο. 

 

6. Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηηώλ ζε παξάζπξα ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  300,00 € + Φ.Π.Α. 

Θαηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε ηεζζΪξσλ (4) ζηηψλ ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σκάκαηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζέηεο ζην γξαθεέν Γηεπζπληά, ζην εθεκεξεέν ησλ γηαηξψλ, ζην γξαθεέν ησλ 
γηαηξψλ θαη ζην γξαθεέν ελεκΫξσζεο αζζελψλ. 

Οη ζέηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα εέλαη ιεπθΫο θΪζεηεο θέλεζεο (ξνιΪ) πιΪηνπο 0,80κ. θαη χςνπο 1,40κ. Ζ 
ζηάξημά ηνπο ζα γέλεη ζε θνιψλα αινπκηλένπ δηαζηΪζεσλ 60ρι.Υ20ρι. 

 
7. Πξνκήζεηα δπγαξηάο πιάζηηγγαο γηα ην ηκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεωλ, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  80,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε κηαο δπγαξηΪο πιΪζηηγγαο 300 θηιψλ κε κπαθιαβσηά ιακαξέλα γηα ηελ δχγηζε ησλ 
παξαγφκελσλ απνβιάησλ ηνπ Λνζνθνκεένπ καο. 

ΣερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

Οζφλε LED/LCD κε κΫγηζηε δχγηζε 300 θηιΪ 
ΓηαβΪζκηζε αλΪ 100 γξακκΪξηα 

ΓηαζηΪζεηο βΪζεο: 50 x 45 εθαηνζηΪ 
Παξνρά ζπλερφκελνπ ξεχκαηνο θαη εζσηεξηθά επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξέα 6V/4AH 

Λα ιεηηνπξγεέ ζηελ πξέδα κε κεηαζρεκαηηζηά. 

Λα δηαζΫηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξέα γηα λα ιεηηνπξγάζεη θαη ρσξέο ξεχκα. 
Αλνμεέδσην θαη απνζπψκελν ζηξαληδαξηζηφ θαπΪθη. 

Λα δνζεέ εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ηνπιΪρηζηνλ ελφο Ϋηνπο. 
         

                ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ                                              Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ 
                Ζ ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζψιεο                                                            

                                                                                                   

            


