
 

                          Αγξέλην,    14     Μαΐνπ    2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.8198  

        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.                   : 26413-61221   

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

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΔΦΙΑΠ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΡΓΩ». 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα πιηθώλ θεξακηθάο θαη ρεηξνηερλέαο γηα ηα πξνζηαηεπκΫλα εξγαζηάξηα ηνπ Ξελώλα Αξγώ, 
προϋπολογιζμού δαπάνης 550,00 € + Φ.Π.Α. 

 

2. Πξνκάζεηα πιηθώλ θνπηηθάο-ξαπηηθάο  θαη θεληάκαηνο γηα ηα πξνζηαηεπκΫλα εξγαζηάξηα ηνπ Ξελώλα 
Αξγώ, προϋπολογιζμού δαπάνης 790,00 € + Φ.Π.Α. 

 
3. Πξνκάζεηα πιηθνύ ηκάκαηνο ινγνζεξαπεέαο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ, προϋπολογιζμού δαπάνης 150,00 € + 

Φ.Π.Α 
 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  1.490,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 
 

1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

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

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

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

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

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

αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

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

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

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

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 



9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

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

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

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

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σν αξηζκ.πξση.6997/24-04-2020 αέηεκα ηνπ Ξελώλα Αξγώ θαη ην αξηζ.πξση.7753/07-05-2020 αέηεκα  

ηνπ ΚΔΦΙΑΠ   
 14. Σελ αξ.  896   κε  ΑΓΑ:ΦΔΛΠ46904Μ-Υ2Ο απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.8020/13.05.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξώλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα πξνκάζεηα πιηθνύ ηκάκαηνο ινγνζεξαπεέαο ΚΔΦΙΑΠ θαη πιηθώλ γηα ηα 

πξνζηαηεπκΫλα εξγαζηάξηα Αξγώ Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  

ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 25-05-2020, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγραθη 

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

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηώλεηαη όηη :  Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

        

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Προμήθεια σλικών κεραμικής και τειροηετνίας για ηα προζηαηεσμένα εργαζηήρια ηοσ Ξενώνα 
Αργώ, προϋπολογιζμού δαπάνης 550,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Πξνκάζεηα πιηθώλ θεξακηθάο θαη ρεηξνηερλέαο γηα ηα πξνζηαηεπκΫλα εξγαζηάξηα ηνπ Ξελώλα Αξγώ: 
 Πειόο ρακειάο ζεξκνθξαζέαο θόθθηλνο 7ηεκ. ησλ 10 θηιώλ 

 Πειόο ρακειάο ζεξκνθξαζέαο ιεπθόο  7ηεκ. ησλ 10 θηιώλ 

 Πειόο πςειάο ζεξκνθξαζέαο γθξη 10ηεκ. ησλ 10 θηιώλ 

 Ομεέδηα κΫηαιισλ δσγξαθηθάο 400γξ. 

 Κξαθειε πΪισκα ρακειάο ζεξκνθξαζέαο 3 θηιΪ 

 ΓηΪθαλεο πΪισκα πςειάο ζεξκνθξαζέαο 3 θηιΪ 

 Υαξηόληα 90cm*60cm 40ηεκ. 

 Μπινθ δσγξαθηθάο κεζαέν κΫγεζνο 10ηεκ. 

 ΚνπηηΪ μπινκπνγηεο 2ηεκ. ησλ 12ηεκ. 

 ΚνξδΫιεο δηαθόζκεζεο 300 κΫηξα 



 Παζηέιηεο ζηιηθόλεο 20ηεκ. 

 ΓηαθνξΪ κεηαιιηθΪ αληηθεέκελα γηα θόζκεκα, πθΪζκαηα θαη μύιηλα αμεζνπΪξ 50ηεκ. 

 ΛακπΪδεο γηα ΠΪζρα 20ηεκ. 

 

Η πξόζθνξα λα γέλεη γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη όρη κεκνλσκΫλα. 

 
    

2. Προμήθεια σλικών κοπηικής-ραπηικής  και κενηήμαηος για ηα προζηαηεσμένα εργαζηήρια ηοσ 
Ξενώνα Αργώ, προϋπολογιζμού δαπάνης 790,00 € + Φ.Π.Α. 

 
    Πξνκάζεηα πιηθώλ θνπηηθάο-ξαπηηθάο  θαη θεληάκαηνο γηα ηα πξνζηαηεπκΫλα εξγαζηάξηα ηνπ Ξελώλα Αξγώ: 

 εληνλόπαλν  γηα κόλα ζεληόληα 53 κΫηξα 

 ΤθΪζκαηα δηαθνξΪ γηα πνδηΫο, ηζΪληεο θαη πνξηνθόιηα 5 κΫηξα 

 ΛηλΪηζα 3 κΫηξα 

 Καξέλα ζθιεξά 2 κΫηξα 

 Καξέλα απηνθόιιεηε 2 κΫηξα 

 Μαζνπξαθηα 60ηεκ. 

 Σξύπσκα 2ηεκ θαη πνκπηλεο 2ηεκ. 

 ΓαληΫιεο 6ηεκ. 

 Λνμό 6ηεκ. 

 Κνξδόληα 6ηεκ. 

 ΦεξκνπΪξ 6ηεκ. 

 ΛΪζηηρν 6ηεκ. 

 Καξθέηζεο 10ηεκ., βεινληΪ κεραλάο 10ηεκ., θνπηνξαπηε 10ηεκ. θαη ζεκαδΪθηα 10ηεκ. 

 εληνλόπαλν ιεπθό γηα ζεληόληα θαη παηδηθά καμηιαξνζάθε 10 κΫηξα 

 Ύθαζκα πηθΫ ιεπθό γηα πΪλεο 4 κΫηξα  

 Ύθαζκα πεηζεηε ιεπθό γηα παηδηθΪ 3 κΫηξα 

 ΔκπξηκΫ πθΪζκαηα γηα θΪζεο 5 κΫηξα 

 Μνπιηλε γηα θΫληεκα 50ηεκ. 

 Μαζνπξαθηα γηα γΪδσκα 50ηεκ. 

 Νάκα γηα βειόλεο 10ηεκ. 

 Νάκα γηα βεινλΪθη 10ηεκ. 

 Σξύπσκα 10ηεκ. θαη θαξθέηζεο 10ηεκ. 

 ΛνμΪ 10 κΫηξα 

 

Η πξόζθνξα λα γέλεη γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη όρη κεκνλσκΫλα. 
 

3. Προμήθεια σλικού ημήμαηος λογοθεραπείας ηοσ ΚΔΦΙΑΠ, προϋπολογιζμού δαπάνης 150,00 € 
+ Φ.Π.Α 

 

     Πξνκάζεηα πιηθνύ ηκάκαηνο ινγνζεξαπεέαο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ: 

 ΛνγνζεξαπεπηηθΪ εξγαιεέα Speech Sondes 

Οη Speech Sondes εέλαη κεραληθα ινγνζεξαπεπηηθΪ εξγαιεέα γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ηεο γισζζΪο θαη ηελ 

ζσζηά παξαγσγά ησλ θζόγγσλ ζε πεξηπηώζεηο δηαηαξαρώλ ηεο Ϊξζξσζεο. Οη Speech Sondes εέλαη 

ζρεδηαζκΫλεο εηδηθΪ γηα λα παξΪγεηαη ν ζσζηόο άρνο εύθνια θαη γξάγνξα. Η ιεηηνπξγηΪ ηεο θΪζε 

Speech Sondes εέλαη πνιιαπιά. Αθ’ ελόο γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ηεο γισζζΪο θαη ην ζρεκαηηζκό ησλ 

θζόγγσλ, αθεηΫξνπ γηα ηελ εζσζηνκαηηθε ρξάζε θαη κΪιαμε (καζΪδ) ησλ νξγΪλσλ ηεο νκηιέαο. Η 

δξΪζε ηνπο εέλαη κεραληθά. Η θΪζε Speech Sondes εθαξκόδεηαη ζε ζπγθεθξηκΫλν ζεκεέν ζηα όξγαλα 

ηεο νκηιέαο θαη Ϋηζη πξνθαιεέ ηελ θέλεζε ά ηελ ηνπνζΫηεζε ηνπ νξγΪλνπ ηεο νκηιέαο, ε όπνηα εέλαη 

απαξαέηεηε γηα ηελ παξαγσγά ηνπ επηζπκεηνύ θζόγγνπ. ΚΪζε κηα Speech Sonde Ϋρεη δηαθνξεηηθό 

ζράκα θαη πξννξέδεηαη γηα δηαθνξεηηθό θζόγγν. Δέλαη ζρεδηαζκΫλεο ώζηε λα κελ πξνθαινύλ πόλν θαη λα 

πξνζαξκόδνληαη ζηε ζηνκαηηθά θνηιόηεηα. Σν ζεη απνηειεέηαη από 6 ηεκΪρηα. Η ηνπνζΫηεζε ηνπο ζηε 

ζάθε εέλαη αλΪινγε κε ηελ αξέζκεζε ηνπο από ην 1 εσο ην 6. ρεκαηηζκόο ησλ 

θζόγγσλ:r,s,l,k,g,y,ts,tz. 

 Speech Sonde Νν 1- Μπέιηα 

 Speech Sonde Νν 2- Ρόκβνο 

 Speech Sonde Νν 3- Σξέγσλν κε πξνΫθηαζε 



 Speech Sonde Νν 4- ΣεηξΪγσλν κε ζηξΫςε 

 Speech Sonde Νν 5- ΣεηξΪγσλν 

 Speech Sonde Νν 6- πΪηνπια 

               
                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζώιεο                                                           


