
                            Αγξίλην,    27     Φεβξνπαξίνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.3782  

        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.                   : 26413-61233   

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

 

 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΠΙΚΔΤΗ-ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΘΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΤΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ πιηθψλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 9.500,00 € + Φ.Π.Α. 

2 Δπηζθεπή-θαηαζθεπή ζπξψλ θαη παξαζχξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης  2.700,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  12.200,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 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 Λ.4412/2016. 

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

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

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

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

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

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 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 Λ.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 

Λ3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 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 Λ.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα 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 Λ.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.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 Θεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

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

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Θεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 



12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 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. Σα αξηζκ.πξση.2560/18-02-2020 θαη 2246/12-02-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση.3612/25.02.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΩΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ πιηθψλ θαη επηζθεπή-θαηαζθεπή ζπξψλ θαη παξαζχξσλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 09-03-2020, ημέρα Γεσηέρα   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: 

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

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα 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 

 Λα 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  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554) 

           

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Προμήθεια σδρασλικών σλικών, προϋπολογιζμού δαπάνης 9.500,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη πδξαπιηθψλ πιηθψλ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ημτ.) 

1 Ιάζηηρν απνρέηεπζεο θιηκαηηζηηθνχ Φ16 ιεπθφ, θνπινχξα 30m 1,00 

2 Ιάζηηρν απνρέηεπζεο θιηκαηηζηηθνχ Φ18 ιεπθφ, θνπινχξα 30m  1,00 

3 Κεραληζκφο αέξνο γηα θαδαλάθη 10,00 

4 Ιάζηηρα κεγάια γηα κεραληζκνχο αέξνο 10,00 

5 Ιάζηηρα κηθξά γηα κεραληζκνχο αέξνο 10,00 

6 Κπνπηφλ γηα κεραληζκνχο αέξνο 10,00 

7 Φινηέξ γηα θαδαλάθη κεηαιιηθά 10,00 

8 
σιήλα ζπηξάι πξάζηλνο (λεξνζψι) (εθαξκνγέο: άξδεπζε,  αγξνηηθέο ρξήζεηο, γηα 
αλαξξφθεζε θηι), 2'' ίληζα 50m 

1,00 

9 
σιήλα ζπηξάι πξάζηλνο (λεξνζψι) (εθαξκνγέο: άξδεπζε,  αγξνηηθέο ρξήζεηο, γηα 

αλαξξφθεζε θηι), 1 1/2'' ίληζα 50m 
1,00 



10 
σιήλα ζπηξάι πξάζηλνο (λεξνζψι) (εθαξκνγέο: άξδεπζε,  αγξνηηθέο ρξήζεηο, γηα 
αλαξξφθεζε θηι), 1'' ίληζα 50m 

1,00 

11 ηιηθφλε δηάθαλε αληηκνπριηθή mercola ή wurth 10,00 

12 ηιηθφλε ιεπθή αληηκνπριηθή mercola ή wurth 10,00 

13 Καζηίρα SIKAFLEX 11 FC γθξη 600ml 10,00 

14 Καζηίρα SIKAFLEX 11 FC ιεπθή  600ml 10,00 

15 Αλεπίζηξνθν cim 2 1/2'' Θ/Θ 2,00 

16 
Γηαζηνιηθφ αηκνχ BERGHOEFER κε ραιχβδηλα ζπγθνιιεηά άθξα ρσξίο πνπθάκηζν 

AXIAL PN16 DN25 1'', κε αλνμείδσηε 316Ση θπζνχλα, αμνληθή κεηαηφπηζε +/- 13mm  
2,00 

17 
Γηαζηνιηθφ αηκνχ BERGHOEFER κε ραιχβδηλα ζπγθνιιεηά άθξα ρσξίο πνπθάκηζν 
AXIAL PN16 DN32 1 1/4'', κε αλνμείδσηε 316Ση θπζνχλα 

1,00 

18 
Γηαζηνιηθφ αηκνχ BERGHOEFER κε ραιχβδηλα ζπγθνιιεηά άθξα ρσξίο πνπθάκηζν 
AXIAL PN16 DN40 1 1/2'', κε αλνμείδσηε 316Ση θπζνχλα 

1,00 

19 
Γηαζηνιηθφ αηκνχ BERGHOEFER κε ραιχβδηλα ζπγθνιιεηά άθξα ρσξίο πνπθάκηζν 
AXIAL PN16 DN50 2'', κε αλνμείδσηε 316Ση θπζνχλα 

1,00 

20 
Γηαζηνιηθφ αηκνχ BERGHOEFER κε ραιχβδηλα ζπγθνιιεηά άθξα ρσξίο πνπθάκηζν 
AXIAL PN16 DN65 2 1/2'', κε αλνμείδσηε 316Ση θπζνχλα 

1,00 

21 
Γηαζηνιηθφ αηκνχ BERGHOEFER κε ραιχβδηλα ζπγθνιιεηά άθξα ρσξίο πνπθάκηζν 
AXIAL PN16 DN65 3'', κε αλνμείδσηε 316Ση θπζνχλα 

1,00 

22 
Φχιιν κφλσζε γηα ζσιήλα (πάπισκα).   Δχθακπηε κφλσζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ θαη ηεο κείσζεο ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ζε ζπζηήκαηα 
θιηκαηηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη πδξαπιηθψλ. Πάρνο 13mm, ρξψκα καχξν, κήθνο 20m  

1,00 

23 Σαπ νξεηράιθηλν ½’’ ηηαιίαο  20,00 

24 Σαπ νξεηράιθηλν ¾’’ ηηαιίαο  20,00 

25 Καζηφο νξεηράιθηλνο ½’’ ηηαιίαο 20,00 

26 Καζηφο νξεηράιθηλνο ¾’’ ηηαιίαο 20,00 

27 Γσλία νξεηράιθηλε ½’’ κέζα έμσ βφιηα ηηαιίαο 15,00 

28 Γσλία νξεηράιθηλε ¾’’  κέζα έμσ βφιηα ηηαιίαο 15,00 

29 Ιαζηηράθηα ½΄΄   30,00 

30 Ιαζηηράθηα ¾΄΄ 30,00 

31 
πηξάι ζπλδέζεσο ίλνμ βαξέσο ηχπνπ AISI304, 1/2”, νθηάθισλα ζειπθφ/ ζειπθφ  γηα 
κπαηαξίεο / ζεξκνζίθσλεο,  Κέγηζηε ηηγκηαία Θεξκνθξαζία Ιεηηνπξγίαο 100νC, 20cm, 

πίεζε ιεηηνπξγίαο 20bar, γηα πφζηκν λεξφ 

20,00 

32 
πηξάι ζπλδέζεσο ίλνμ βαξέσο ηχπνπ AISI304, 1/2”, νθηάθισλα ζειπθφ/ ζειπθφ  γηα 

κπαηαξίεο / ζεξκνζίθσλεο,  Κέγηζηε ηηγκηαία Θεξκνθξαζία Ιεηηνπξγίαο 100νC, 30cm, 
πίεζε ιεηηνπξγίαο 20bar, γηα πφζηκν λεξφ 

20,00 

33 
πηξάι ζπλδέζεσο ίλνμ βαξέσο ηχπνπ AISI304, 1/2”, νθηάθισλα ζειπθφ/ ζειπθφ  γηα 

κπαηαξίεο / ζεξκνζίθσλεο,  Κέγηζηε ηηγκηαία Θεξκνθξαζία Ιεηηνπξγίαο 100νC, 40cm, 
πίεζε ιεηηνπξγίαο 20bar, γηα πφζηκν λεξφ 

20,00 

34 Εεπγάξη πηξάι κπαηαξίαο κίμεσο βαξέσο ηχπνπ AISI304 νθηάθισλα αξζ 10x1 ζει 
1/2'' 40cm 

6,00 

35 Εεπγάξη πηξάι κπαηαξίαο κίμεσο βαξέσο ηχπνπ AISI304 νθηάθισλα αξζ 12x1 ζει 
1/2'' 40cm 

6,00 

36 
εη κπάληνπ πηξάι ινπηξνχ 1,5m, ζειπθφ / ζειπθφ, ½’’ x ½’’, ρξσκέ, θαη ηειέθσλν 

ρξσκέ, 1 ιεηηνπξγίαο   
20,00 

37 Φηάιε MAPP GAS (TurboTorch professional map//pro θαζαξφ βάξνο 399,7g/14.1 oz 5,00 

38 Γηζθάθηα θνπήο γηα ζίδεξν 115x22,23x1mm  20,00 

39 θαηξηθή θάλνπια cim ½’’  10,00 

40 Γσληαθφ δηαθνπηάθη ½ cim 10,00 

41 Ιάζηηρν παξνρήο πιπληεξίνπ 1,5m, κε πιαζηηθά παμηκάδηα ¾’’ x ¾’’ ζειπθφ γσλία / 
ζειπθφ superflex,  

10,00 



42 Ιάζηηρν απνρέηεπζεο πιπληεξίνπ 3m, γσλία ζξκνθξαζία εσο 90ν 10,00 

43 Πιαζηηθά βχζκαηα νχπα (καχξα) εμάξηα  500,00 

44 Πιαζηηθά βχζκαηα νχπα (καχξα) νρηάξηα 500,00 

45 Πιαζηηθά βχζκαηα νχπα (καχξα) δεθάξηα  500,00 

46 Πιαζηηθά βχζκαηα νχπα (καχξα) δσδεθάξηα  200,00 

47 Βαιβίδα λεξνρχηε 1 1/2''  Φ115  νξεηράιθηλε αζεκί 15,00 

48 Βαιβίδα λεξνρχηε νξεηράιθηλε αζεκί 1 1/2'' θ115 κε ππεξρείιηζε ζπηξάι 15,00 

49 Βαιβίδα λεξνρχηε 1 1/2''  Φ50  νξεηράιθηλε αζεκί 10,00 

50 Ραθφξ  νξεηράιθηλν ζχζθημεο γηα ζσιήλα PE  Φ18x1/2’’x2,5mm ζειπθφ 20,00 

51 Ραθφξ  νξεηράιθηλν ζχζθημεο γηα ζσιήλα PE  Φ18x1/2’’x2,5mm αξζεληθφ  20,00 

52 Λνβνπαλφβηδεο θξεδάηεο ζηαπξνχ γαιβαληδέ LIH-LIN (M4 L50) θνπηί 500ηκρ 1,00 

53 Αηζαιφβηδεο απηνδηάηξεηεο ζηαπξφο ςσκάθη γαιβαληδέ 3,5x13   WAFFER 1.000,00 

54 Αηζαιφβηδεο απηνδηάηξεηεο ζηαπξφο ςσκάθη γαιβαληδέ 3,5x25    WAFFER 1.000,00 

55 Αηζαιφβηδεο απηνδηάηξεηεο ζηαπξφο ςσκάθη γαιβαληδέ 3,5x38    WAFFER 1.000,00 

56 Αηζαιφβηδεο απηνδηάηξεηεο ζηαπξφο ςσκάθη γαιβαληδέ 4,8x13    WAFFER 1.000,00 

57 Αηζαιφβηδεο απηνδηάηξεηεο ζηαπξφο ςσκάθη γαιβαληδέ 4,8x25    WAFFER 1.000,00 

58 Αηζαιφβηδεο απηνδηάηξεηεο ζηαπξφο ςσκάθη γαιβαληδέ 4,8x38    WAFFER 1.000,00 

59 Αηζαιφβηδεο απηνδηάηξεηεο ζηαπξφο ςσκάθη γαιβαληδέ 4,8x63    WAFFER 1.000,00 

60 Βχζκα γπςνζαλίδαο κεηαιιηθφ απηνδηάηξεην κε βίδα, 14mmx38 & βίδα 4.4mmx35mm   300,00 

61 Βχζκα δηπιήο γπςνζαλίδαο κεηαιιηθφ  αξζξσηφ TMC πάρνπο βχζκαηνο 6mm   300,00 

62 
Βχζκα δηπιήο γπςνζαλίδαο κεηαιιηθφ  αξζξσηφ TMC  πάρνπο βχζκαηνο 10mm  

300,00 

63 Βχζκα δηπιήο γπςνζαλίδαο κεηαιιηθφ  αξζξσηφ TMC  πάρνπο βχζκαηνο 8mm  300,00 

64 ηθψλη ληπηήξνο ζπηξαι 1 ¼’’ Φ32 20,00 

65 ηθψλη ληπηήξνο ζπηξαι 1 ¼’’ Φ40 10,00 

66 Θαλάβη πιεμνχδα 200  γξακκαξίσλ. 3,00 

67 
Θεξκφκεηξν βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ίζην, εκβάπηηζεο, δεζηφ απφ 0 C-120 C, γηα 

ζεξκνθξαζίεο λεξνχ ζε ζπιιέθηεο θιηκαηηζκνχ/ζέξκαλζεο, κήθνο εκβάπηηζεο 40mm, 
κήθνο θειπθίνπ 115mm, ζηξνγγπιφ, SIKA 

15,00 

68 
Θεξκφκεηξν βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ίζην, εκβάπηηζεο, δεζηφ απφ 0 C-120 C, γηα 

ζεξκνθξαζίεο λεξνχ ζε ζπιιέθηεο θιηκαηηζκνχ/ζέξκαλζεο, κήθνο εκβάπηηζεο 50mm, 

κήθνο θειπθίνπ , ζηξνγγπιφ, SIKA 

15,00 

69 
Θεξκφκεηξν βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ίζην, εκβάπηηζεο, δεζηφ απφ 0 C-120 C, γηα 
ζεξκνθξαζίεο λεξνχ ζε ζπιιέθηεο θιηκαηηζκνχ/ζέξκαλζεο, κήθνο εκβάπηηζεο 40mm, 

κήθνο θειπθίνπ 115mm, πιαθέ, SIKA 

4,00 

70 
Θεξκφκεηξν βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ίζην, εκβάπηηζεο, δεζηφ απφ 0 C-120 C, γηα 
ζεξκνθξαζίεο λεξνχ ζε ζπιιέθηεο θιηκαηηζκνχ/ζέξκαλζεο, κήθνο εκβάπηηζεο 50mm, 

κήθνο θειπθίνπ , πιαθέ, SIKA 

4,00 

71 
Θεξκφκεηξν βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ίζην, εκβάπηηζεο, θξχν απφ -30 C+50 C, γηα 
ζεξκνθξαζίεο λεξνχ ζε ζπιιέθηεο θιηκαηηζκνχ/ζέξκαλζεο, κήθνο εκβάπηηζεο 40mm, 

κήθνο θειπθίνπ 115mm, ζηξνγγπιφ, SIKA 

15,00 

72 
Θεξκφκεηξν βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ίζην, εκβάπηηζεο, θξχν απφ -30 C+50 C, γηα 
ζεξκνθξαζίεο λεξνχ ζε ζπιιέθηεο θιηκαηηζκνχ/ζέξκαλζεο, κήθνο εκβάπηηζεο 50mm, 

κήθνο θειπθίνπ 115mm, ζηξνγγπιφ, SIKA  

15,00 

73 
Θεξκφκεηξν βηνκεραληθνχ ηχπνπ, Φ100, πίζσ νπξά 100mm, νξηδφληην, εκβάπηηζεο, 
δεζηφ απφ 0 C +150 C,, σξνινγηαθφ, SIKA  

2,00 

74 

Καλφκεηξν γιπθεξίλεο Φ100 1/2'' (θάησ ζηήξημε - θάησ νπξά, θάζεην) 0-16bar, 
θέιπθνο αλνμείδσην κεραληζκφο θαη βξερφκελα κέξε νξεηράιθηλα, βαξέσο Σχπνπ, γηα 

κέηξεζε πίεζεο δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ ζε ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη ζέξκαλζεο, 

WIKA 

4,00 

75 
Καλφκεηξν γιπθεξίλεο Φ100 1/2'' (θάησ ζηήξημε - θάζεην) 0-10bar, ,θέιπθνο 

αλνμείδσην κεραληζκφο θαη βξερφκελα κέξε νξεηράιθηλα, βαξέσο Σχπνπ, γηα κέηξεζε 
πίεζεο δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ ζε ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη ζέξκαλζεο, WIKA 

20,00 



76 
Καλφκεηξν αηκνχ Φ160, 1/2'' , θάησ νπξά, θάζεην, θάησ ζηήξημε, 16bar, ηνπιάρηζηνλ 
200 ºC wika 

2,00 

77 
Καλφκεηξν αηκνχ Φ100, 1/2'' , θάησ νπξά, θάζεην, θάησ ζηήξημε 16bar, ηνπιάρηζηνλ 

200 ºC, wika 
4,00 

78 αιίγθαξνο (ζηθψλη) καλνκέηξνπ αηκνχ 1/2'', αλνμείδσηνο, PN 160wika form D 2,00 

79 θξνπλφο καλνκέηξνπ αηκνχ 1/2'', PN25, WIKA 2,00 

80 
σιήλα PE πνιπαηζπιελίνπ Φ18x2.5 θνπινχξα 100m καχξε ρσξίο ζπηξάι γηα χδξεπζε 

πφζηκν θξχν λεξφ 16atm 
1,00 

Ζ πξφζθνξα λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη φρη κεκνλσκέλα. 
 

2. Δπιζκεσή-καηαζκεσή θσρών και παραθύρων ηοσ Νοζοκομείοσ, προϋπολογιζμού δαπάνης  

2.700,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπέο θαη θαηαζθεπέο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ: 

- Δπηζθεπή ελφο παξαζχξνπ αμνληθνχ πξνβαιιφκελνπ ζηνλ δηάδξνκν ηεο Υεηξνπξγηθήο Θιηληθήο. 
Αληηθαηάζηαζε κεληεζέδσλ κε ελίζρπζε ελφο αθφκε. 

- Δπηζθεπή ησλ δχν δίθπιισλ ζπξψλ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ηεο Αηκνδνζίαο. 

- Δπηζθεπή ησλ δχν δίθπιισλ πιατλψλ εηζφδσλ (δίπια απφ ηελ θχξηα είζνδν πξνζσπηθνχ) ησλ Σ.Δ.Π.. 
Απαηηείηαη επηπιένλ αληηθαηάζηαζε ησλ ηεζζάξσλ ζπλνιηθά κπαξψλ δηαθπγήο θαη αληηθαηάζηαζε 

θιεηδαξηψλ. 
- Δπηζθεπή ησλ δχν δίθπιισλ ππξάληνρσλ ζπξψλ ησλ Καγεηξείσλ (απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαδξφκνπ). 

- Απνμήισζε θαη απφζπξζε ησλ μχιηλσλ ληνπιαπηψλ θάιπςεο ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ ησλ Καγεηξείσλ 
θαη αληηθαηάζηαζε απηψλ κε ληνπιάπα ηξίθπιιε ζπξηαξσηή κε θάζσκα θαη πάλει αινπκηλίνπ ιεπθνχ 

ρξψκαηνο ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 2.85κ. πιάηνο θαη 2.50κ. χςνο. Ζ ληνπιάπα ζα δηαζέηεη θιεηδαξηά 

αζθαιείαο.  

 

 
                 ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ                                              Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ 
                Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ                                   Αλδξέαο η. Σζψιεο                                                            

                                                                                              


