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ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΤ 7/2021». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έγθξηζε δαπάλεο 3.400,00€ + Φ.Π.Α. (εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο θεληξηθνύ 
εθεδξηθνύ κεησηήξα δεμακελήο Ο2 θαη δύν εθεδξηθώλ κεησηήξσλ ζην ζπγθξόηεκα ειέγρνπ πίεζεο Ο2 ηνπ 3νπ νξόθνπ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
2. Έγθξηζε δαπάλεο 650,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζύξαο κε ζπξνηειέθσλν 

ζην ρώξν ηεο Μνλάδαο Πξόιεςεο Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο. 

3. Έγθξηζε δαπάλεο 450,00€ + Φ.Π.Α γηα ηνλ θαζαξηζκό ππόγεηνπ θξεαηίνπ ζην παιαηό Ννζνθνκείν Αγξηλίνπ. 
4.  Έγθξηζε δαπάλεο 992,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα δύν αθόκε ζθάθαλδξσλ γηα CPAP. 

5. Έγθξηζε δαπάλεο 200,00€ + ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ πηεζνκέηξνπ θαη νμπκέηξσλ δαθηύινπ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Ξελώλα Αξγώ.  

6. Έγθξηζε δαπάλεο 150,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θαισδίσλ αζζελνύο γηα ΗΚΓ ηνπ Σ.Δ.Π.. 
7. Έγθξηζε δαπάλεο 280,00€ + ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθνύ γηα ηνλ μελώλα Αξγώ. 

8. Έγθξηζε δαπάλεο 1.700,00€ + Φ.Π.Α.. γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο ειεθηξηθήο εμεηαζηηθήο πνιπζξόλαο 

θπζηενζθνπήζεσλ.  
9. Έγθξηζε δαπάλεο 200,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ πξνκήζεηα πεξηρεηξίδσλ γηα ην ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν 

DINAPAM V100 GE ηνπ ηνκέα Covid-19. 
10. Έγθξηζε δαπάλεο 400,00€ + Φ.Π.Α γηα εξγαζίεο ζηελ θνπδίλα ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο νδνύ Γειθώλ. 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

3.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018. 

4. Σα αξηζκ. πξση. 3743/24-3-2021, 4083/1-4-2021, 3364/17-3-2021, 3513/19-3-2021, 2678/1-3-2021, 

3117/9-3-2021, 2783/2-3-2021, 2931/5-3-2021, 3691/23-3-2021, 2676/1-3-2021 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο. 

 5. Σελ αξ.      679-2021         κε  ΑΓΑ:        Φ5Υ646904Μ-700   απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. πξση. 4442/9-4-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα 

δηαθνξέο πξνκήζεηεο 7/2021 ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  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 έσο ηηο 28-04-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14.00κ.κ. ζρεηηθή 

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

ζέκα θαη ν αξηζκόο  πξσηνθόιινπ ηνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ).  
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ, είηε γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε, θαη γηα ην ζύλνιν ηεο 

δεηνύκελεο πνζόηεηαο ή ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο. 
Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 

απνξξίπηνληαη. 
 

       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.  Έγθξηζε δαπάλεο (εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο θεληξηθνύ  
εθεδξηθνύ κεησηήξα δεμακελήο Ο2 θαη δύν εθεδξηθώλ κεησηήξσλ ζην ζπγθξόηεκα  

ειέγρνπ πίεζεο Ο2 ηνπ 3νπ νξόθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Δξγαζία θαη πιηθά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο θεληξηθνύ κεησηήξα γξακκήο δεμακελήο πγξνύ Ο2 

γηα εθεδξεία ηνπ ππάξρνληνο ηνπ Κέληξνπ Ιαηξηθώλ Αεξίσλ (1 ηκρ.) θαζώο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε δύν ππνζηαζκώλ Ο2 κε δηπινύο κεησηήξεο γξακκήο θαη θεληξηθνύ δηαθόπηε αεξίσλ ζην θεληξηθό 
δίθηπν Ο2 ζηνπ 3ν όξνθν ηνπ Ννζνθνκείνπ όπνπ έρεη αλαπηπρζεί ε θιηληθή Covid-19. 

Σν Ννζνθνκείν δελ δηαζέηεη εθεδξηθνύο κεησηήξεο γξακκήο παξνρήο Ο2 παξά κόλν από κία ζηελ θεληξηθή 
παξνρή (δεμακελή Ο2) θαη από κία ζηα θαηά ηόπνπο ηκήκαηα θαη θιηληθέο. ύκθσλα κε ηνπο θαηλνύξηεο 

λνκνζεζίεο επηβάιιεηαη πιένλ ε εγθαηάζηαζε δηπινύ κεησηήξα ζε θάζε θιηληθή όπσο αθξηβώο δηαζέηνπλ ηα 

θαηλνύξηα λνζνθνκεία Λεπθάδνο θαη Υαιθίδαο. 
Κξίλνπκε όηη ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα εγθαηαζηήζνπκε εθεδξείεο κεησηήξσλ γξακκήο Ο2 ζηελ θεληξηθή 

παξνρή Ο2 θαη ζηνλ 3ν όξνθν πνπ ζηεγάδεηαη ν Covid-19. 
Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ θαη όηαλ ζηνλ 3ν όξνθν ζα 

λνζειεύνληαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξνη αζζελείο. Θα πξέπεη επίζεο λα δεηεζεί, κε ην αλάινγν αζθαιώο 
θόζηνο, από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξία πγξνύ Ο2 Air Liquide ζεη θηαιώλ όπνπ ζα ηξνθνδνηεί ην θεληξηθό 

δίθηπν θαηά ηελ δηαθνπή ηεο θεληξηθήο παξνρήο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εξγαζηώλ από ηνλ αλάδνρν. 

Οη αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ θάησζη εμνπιηζκό: 
- Δθεδξηθή πεγή δεμακελήο Ο2 (1x450m3/h) 8bar VGS4 παξνρήο 450m3/h κε θίιηξν εηζόδνπ θαη 

ξαθόξ, 1 ηκρ. 
- Γηαθόπηεο αεξίσλ (B.V.) γηα O2-1/2’’, Θ-Θ, πεηαινύδα (Idrosfer), 2 ηκρ. 

- Μαζηόο αξζεληθόο Φ15x1/2’’, 4 ηκρ. 

- πγθξόηεκα ειέγρνπ πίεζεο, 2 ηκρ. Σν θάζε έλα από απηά ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
α) Κηβώηην κεηαιιηθό γαιβαληδέ 35x35x10 (YS 1DG), 1 ηκρ. 

β) Μεησηήξαο γξακκήο 737 (Ο2-Ν2Ο-AIR-CO2-N2) LPR GS1-L4 (VER.2), 1 ηκρ. 
γ) Μεραληζκόο εθεδξηθήο ιήςεο Ο2 NIST (GS) VER.2, 1 ηκρ. 

δ) Μαλόκεηξν Φ40 γηα Ο2 G1/4’’ Back 0-10 bar, 1 ηκρ. 

ε) Μαλόκεηξν Φ40 γηα Ο2 G1/4’’ Back 0-16 bar, 1 ηκρ. 
ζη) Φπρξέο επαθέο Υ-πίεζεο 2-6 bar MA-TER (LP: 3,2-HP: 4,8 bar) ¼’’, 1 ηκρ. 

Η αλάδνρνο εηαηξεία λα  είλαη θάηνρνο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ήηνη: 
• ΔΝ ISO 9001/2015 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκό, πνηνηηθό έιεγρν θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ηαηξηθώλ 

αεξίσλ θαη θελνύ θαη λνζνθνκεηαθνύ εμνπιηζκνύ β) ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ γ) 
ηελ παξαγσγή ηνλ πνηνηηθό έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ δ) 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ. 

• ISO ΔΝ 13485/2012 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκό, πνηνηηθό έιεγρν θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ηαηξηθώλ 
αεξίσλ θαη θελνύ θαη λνζνθνκεηαθνύ εμνπιηζκνύ β) ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ γ) 
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ηελ παξαγσγή ηνλ πνηνηηθό έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ δ) 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ. 

• ISO ΔΝ 14001 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκό, πνηνηηθό έιεγρν θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ 
θαη θελνύ θαη λνζνθνκεηαθνύ εμνπιηζκνύ β) ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ γ) ηελ 

παξαγσγή ηνλ πνηνηηθό έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ δ) ζπληήξεζε 
θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ. 

• Βεβαίσζεο γηα ηελ νξζή δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 

ΓΤ8/Γ.Π.νηθ/1348/2004. 
• Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην Αζηηθήο Δπζύλεο ηνπ αλαδόρνπ, σο αζηηθώο ππεύζπλνπ ζύκθσλα κε ην 

λόκν (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζηηθνύ δηθαίνπ πεξί αδηθνπξαμίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 
2251/1994 πεξί επζύλεο παξαγσγνύ γηα ειαηησκαηηθά πξντόληα). 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ από κόληκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, πνπ είλαη θάηνρνη ησλ αδεηώλ πνπ 
πξνβιέπεη ην ΠΓ55/200 (αληηθαηαζηάζεθε από ην ΠΓ112/2012),  ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο:  

• ΔΝ 737 -3  

• ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and 
vacuum)  

βάζεη θαη ησλ νπνίσλ εθηεινύληαη νη απαηηνύκελεο δνθηκέο ηόζν ζηα δίθηπα, όζν θαη ζηηο ινηπέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

ΔΓΓΤΗΗ-ΟΡΟΙ 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζα είλαη θαηάιιεια γηα εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθώλ  αεξίσλ, ζα είλαη ζύκθσλα κε 
ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο  ηνπ είδνπο ηεο ΔΔ, ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο CE. 

Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη εγγύεζε θαιή ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην πξνζσπηθό ηνπ ή ζε ηξίηνπ από 

ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ. 
Η αλαζέηνπζα αξρή (Ννζνθνκείν) δε ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη 

ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ε νπνία ζα πξνέιζεη από αζηνρία αληαιιαθηηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. 
Όια ηα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν ζπληεξεηήο ζα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο 

ειαηηώκαηα, ζύκθσλα κε ηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδόκελν πιηθό θαη ν πξνκεζεπηήο, ππνρξεώλεηαη 

λα ππαθνύεη ζε θάζε εληνιή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ, γηα πιηθό ην νπνίν δελ εθπιεξώλεη ηνπο 

ζπκβαηηθνύο όξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
Ο αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Να παξαδίδεη ηα θύιια εξγαζηώλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ιδξύκαηνο. 

2. Να πξνηείλεη βειηηώζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζπκκόξθσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

3. Όηη πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ην αληηθείκελν ηεο 
ζύκβαζεο. 

4. Σα νξηδόκελα από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκώλ, κεραληζκώλ θαη εμαξηεκάησλ 
απηώλ. 

 

2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζύξαο κε ζπξνηειέθσλν  
ζην ρώξν ηεο Μνλάδαο Πξόιεςεο Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο. 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελόο ηνπηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζύξαο κε ζπξνηειέθσλν ζην ρώξν ηεο Μνλάδαο 
Πξόιεςεο Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο.  

Αλαιπηηθόηεξα: 

Απνμήισζε παιαηώλ θιεηδαξηώλ θαη πόκνισλ, εγθαηάζηαζε κηαο ζπζθεπήο ζπξνηειεθώλνπ ζηελ εμσηεξηθή 
πιεπξά ηνπ ηνίρνπ, κεηαηξνπή ζηελ θάζα ηεο πόξηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηλνύξγηαο ειεθηξηθήο θιεηδαξηάο 

θαη ηνπνζέηεζε πόκνινπ ηύπνπ κπάξαο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο πόξηαο. Η εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη θαη 
ηελ ειεθηξηθή ζύλδεζε ηνπ ζπξνηειεθώλνπ ην νπνίν δελ ζα είλαη εκθαλέο αιιά εζσηεξηθά ηεο γπςνζαλίδαο 

θαη ζηελ ςεπδνξνθή, ε όδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα είλαη κέζα ζηηο ζράξεο. Η ηξνθνδνζία ηεο ζπζθεπήο ζα γίλεη 
από ην δίθηπν emergency (H/Z) ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σα button ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ρσλεπηά ζηελ 

γπςνζαλίδα. Η εγθαηάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε κπάξα δηαθπγήο ζηελ πόξηα λα 

παξακείλεη ζε ιεηηνπξγία. 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλελλόεζε ηνπ Αλαδόρνπ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ην 

πιάλν ησλ εξγαζηώλ πξηλ ηελ έλαξμε απηώλ. 
ηελ αλσηέξσ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη εξγαζία θαη όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 
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3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκό ππόγεηνπ θξεαηίνπ ζην παιαηό Ννζνθνκείν Αγξηλίνπ. 

Γηα ηνλ θαζαξηζκό ππόγεηνπ αλνηρηνύ  θξεαηίνπ από ζαζξά πιηθά θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο από ηνλ ρώξν, 

ζηελ είζνδν ηνπ ρεηξνπξγείνπ ηνπ παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ. 
Οη δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ είλαη πεξίπνπ Μ 8,00κ. x Π 2,00κ.  

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν ζπζζσξεύνληαη όκβξηα ύδαηα ηα νπνία κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ έρνπλ παξαζύξεη 
πάζεο θύζεσο απνξξίκκαηα θξάδνληαο ηελ θεληξηθή απνρέηεπζε. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε έληνλε δπζνζκία 

θαη δεκηνπξγία εζηίαο κόιπλζεο. 

 
 

4.  Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα δύν αθόκε ζθάθαλδξσλ γηα CPAP. 
Αλαιπηηθόηεξα: 

 Να είλαη θαηάιιειν γηα ζεξαπεία CPAP 

 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ξπζκηζηηθό ξνήο θαη κίγκαηνο ρνξεγνύκελνπ νμπγόλνπ 40%, 50%, 60% θαη 

100%. 
 Να δηαζέηεη εηδηθή κεκβξάλε γηα απνθπγή δηαξξνώλ αέξα γύξσ από ην ιαηκό ηνπ αζζελνύο  

 Να δηαζέηεη βηδσηή ζύξα πξόζβαζεο κε βαιβίδα αζθαιείαο κε απηόκαην άλνηγκα ζε πεξίπησζε 

απώιεηαο ηεο πίεζεο 

 Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελε βαιβίδα ΡΔΔΡ 5-20 cm θαη ελζσκαησκέλν καλόκεηξν 

 Να δηαζέηεη δύν ζθξαγηζκέλεο πξνζβάζεηο γηα αηζζεηήξεο ή θαζεηήξεο 

 Να δηαζέηεη εηδηθνύο αληηκηθξνβηαθνύο ηκάληεο ζηεξέσζεο ζηε καζράιε  

 Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε πξνο επηινγή 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

-   Ο αλσηέξσ εμνπιηζκόο λα βεβαηώλεηαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 
- Σν πξνζθεξόκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί όινπο ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο γηα 

ηαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical Grade. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά. 

- Σν πξνζθεξόκελν λα δηαηίζεηαη από απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/2015 θαη ISO 
13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. 

νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. 

Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 
- Με ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη επίδεημε θαη απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ. 

- Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από ηελ αγνξά. 
- Να ππάξρεη βεβαίσζε-εγγύεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθώλ από ηελ αγνξά. 

 

5. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ πηεζνκέηξνπ θαη νμπκέηξσλ δαθηύινπ γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Ξελώλα Αξγώ.  

Δλόο ειεθηξνληθνύ πηεζόκεηξνπ βξαρίνλα θαη ηξηώλ παικηθώλ νμύκεηξσλ δαθηύινπ. 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά: 

Ηιεθηξνληθό πηεζόκεηξν βξαρίνλα (1 ηκρ.) 

 Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν πηεζόκεηξν κπξάηζνπ θαη κεηξεηήο παικώλ. 

 Μεγάιε θαη επαλάγλσζηε νζόλε. 

 Να απνζεθεύεηαη ν κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ όισλ ησλ κεηξήζεσλ (πξσηλώλ θαη βξαδηλώλ) 

ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο. 
 Με ρσξεηηθόηεηα κλήκεο 2 x 60 κεηξήζεσλ. 

 Με έλδεημε WHO (ηαμηλόκεζε ησλ ηηκώλ, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο). 

 Αλίρλεπζε αξξπζκίαο: πξνεηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε ελδερόκελεο δηαηαξαρήο ηνπ 

θαξδηαθνύ ξπζκνύ. 
 Πεξηκέηξνο άλσ βξαρίνλα πεξίπνπ 22-36 εθ. 

 Με εκεξνκελία θαη ώξα / απηόκαηε απελεξγνπνίεζε. 

 Πξνεηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ηεο ζπζθεπήο. 

 Απηόκαηε ζπκπίεζε θαη απνζπκπίεζε ηνπ πεξηβξαρηόληνπ. 

 Έλδεημε αιιαγήο κπαηαξίαο. 

 Πξαθηηθή ζήθε θύιαμεο. 

 Ιαηξηθό πξντόλ. 

 Να ζπκπεξηιακβάλνληαη κπαηαξίεο. 

 3 ρξόληα εγγύεζε.  

 

Παικηθό νμύκεηξν δαθηύινπ (3 ηκρ.) 
- Πξνζδηνξηζκόο θνξεζκνύ ηνπ αξηεξηαθνύ νμπγόλνπ (SpO2) θαη ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ 

(ζπρλόηεηα παικνύ). 

- Απιή θαη εληειώο αλώδπλε κέηξεζε. 
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- Μηθξό θαη ειαθξύ – γηα ρξήζε θαη ελ θηλήζεη. 

- Απαξαίηεην γηα άηνκα κε: Καξδηαθή αλεπάξθεηα – Υξόληεο απνθξαθηηθέο πλεπκνληθέο 

παζήζεηο – Βξνγρηθό άζζκα. 
- Δπαλάγλσζηε έγρξσκε νζόλε κε 4 κνξθέο απεηθόληζεο. 

- Ρπζκηδόκελε θσηεηλόηεηα νζόλεο. 
- Απηόκαηε πεξηζηξνθή νζόλεο (θάζεηα, νξηδόληηα). 

- Γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ παικνύ. 

- Έλδεημε ρακειήο κπαηαξίαο. 
- Απηόκαηε απελεξγνπνίεζε. 

- Να ζπκπεξηιακβάλεηαη ηκάληαο ζπγθξάηεζεο θαη ζήθε δώλεο. 
- Να ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κπαηαξίεο. 

- 5 ρξόληα εγγύεζε. 
Θα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο κόλν ζην ζύλνιν ησλ αλσηέξσ ηαηξηθώλ πξντόλησλ. 

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνλ Ξελώλα Αξγώ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην 

πξνζσπηθό. 
 

6. Έγθξηζε δαπάλεο  γηα ηελ πξνκήζεηα θαισδίσλ αζζελνύο γηα ΗΚΓ ηνπ Σ.Δ.Π.. 
Γηα ηελ πξνκήζεηα δύν (2) εξγνζηαζηαθώλ δεθαπνιηθώλ θαισδίσλ, πιήξε, γηα ειεθηξνθαξδηνγξάθν GE MAC 

1600 ηνπ ΣΔΠ. 

Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ 
αληαιιαθηηθώλ ηνπ. 

Δπηζπλάπηεηαη ην αλσηέξσ ζρεηηθό. 
 

7. Έγθξηζε δαπάλεο  γηα ηελ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθνύ γηα ηνλ μελώλα Αξγώ. 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θαηλνύξηνπ split unit (θιηκαηηζηηθό) 9.000 BTU Inverter ελεξγεηαθήο θιάζεο 
Α++(ςύμε)/A+(ζέξκαλζε), κε θξένλ  R407 ή R410Α, επίπεδν ζνξύβνπ εζσηεξηθήο κνλάδαο έσο 50dB θαη 

αθύγξαλζε γηα ηνλ Ξελώλα Αξγώ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην γξαθείν λνζειείαο θαη απνζήθεπζεο θαξκάθσλ ηνπ 
2νπ νξόθνπ. 

Να δνζεί εγγύεζε 10 εηώλ γηα ηνλ ζπκπηεζηή inverter θαη 2 εηώλ γηα ην θιηκαηηζηηθό. 

Η δηαπίζησζε ηεο βιάβεο ηνπ ππάξρνληνο (θακέλνο θνκπξέζνξαο) έγηλε από ηνλ ςπθηηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
ην παξειζόλ είρε επηζθεπαζηεί αξθεηέο θνξέο όκσο πιένλ ε βιάβε θξίλεηαη κε επηζθεπάζηκε. 

Η εγθαηάζηαζε ηνπ θιηκαηηζηηθνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

8. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο ειεθηξηθήο εμεηαζηηθήο πνιπζξόλαο θπζηενζθνπήζεσλ».  

Πξνκήζεηα κηαο (1) ειεθηξηθήο εμεηαζηηθήο πνιπζξόλαο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, γηα  εμέηαζε νπξνινγηθή θαη 
δεπηεξεύνπζεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. 

Η πνιπζξόλα λα απνηειείηαη από 3 θύξηα κέξε. Πίζσ ζηήξημε, κέξνο θαζίζκαηνο θαη ζηήξηγκα πνδηώλ. Απηά 
ηα κέξε λα έρνπλ δηάθνξεο θηλήζεηο ζηηο νπνίεο ην πίζσ ζηήξηγκα θαη ην ζηήξηγκα πνδηώλ λα κπνξνύλ λα 

ξπζκηζηνύλ πάλσ θαη θάησ από 3 ειεθηξηθά κνηέξ κε ηε ρξήζε ελζύξκαην ρεηξηζηεξίνπ θαζώο θαη ε 
αλύςσζε. Η πνιπζξόλα λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί πίζσ ζε ζέζε Trendelenburg θαζώο θαη ζε αληίζηξνθε ζέζε 

Trendelenburg κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ.   

Η πνιπζξόλα λα παξέρεη ηε κέγηζηε άλεζε ζηνλ αζζελή κε ηνλ θαηλνηόκν νξζνπεδηθό ζρεδηαζκό ηεο. Σν 
καμηιάξη λα έρεη ηελ θαηάιιειε ζθιεξόηεηα κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο  ζε επηζπκεηή ζέζε θαη ε ηαπεηζαξία 

από δεξκαηίλε πςειήο πνηόηεηαο λα παξέρεη κηα εύθνια θαζνξηδόκελε αδηάβξνρε επηθάλεηα. 
Η πνιπζξόλα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα εμεηαζηηθή θιίλε. Ο εξγνλνκηθόο ζρεδηαζκόο  ηεο λα κελ 

αθήλεη θελό αλακεζά ζηελ ιεθάλε θαη ζην ηκήκα πνδηώλ ην νπνίν λα είλαη θαη πξνζζαθαηξνύκελν. 

Να πξνζθεξζνύλ:  
 Με ξπζκηδόκελα ζηεξίγκαηα ρεξηώλ γηα εμεηαζηηθή ρξήζε κήθνπο 60cm x 20cm από δεξκαηίλε ηδίνπ 

ρξώκαηνο  

 Με ξπζκηδόκελα  κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα ρεξηώλ (ιαβέο ώζεζεο) 

 Με ξπζκηδόκελα ζηεξίγκαηα ρεξηώλ από αθξώδε πιηθό 

Η κεηαιιηθή θαηαζθεπή λα είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη λα πξνζηαηεύεηαη κε γαιβαληζκό έλαληη 
δηάβξσζεο. Να θαιύπηεηαη κε αληηβαθηεξηαθό θαη εύθνια θαζαξηζκέλν πιαζηηθό ABS πνπ λα θαζηζηά ηελ 

πνιπζξόλα πην αηζζεηηθά επράξηζηε. Σν θάιπκκα ABS λα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηαηεξείηαη ζηελ ηαπεηζαξία 
θαη λα εκπνδίδεη ηε ζθόλε πνπ κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ ηαπεηζαξία θαζώο θαη γηα ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό. 

Να δηαζέηεη απαξαηηήησο ζηήξηγκα γηα ξνιό ραξηηνύ.  

Σν δνρείν απνζηξάγγηζεο λα κελ επεξεάδεηαη κε ηηο θηλήζεηο ηεο πνιπζξόλαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηώλ λα παξακέλεη ζηαζεξό. 

Να ππάξρνπλ ξάγεο από αλνμείδσην αηζάιη θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο πνιπζξόλαο. 
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Με απηέο ηηο ξάγεο, όια ηα αμεζνπάξ λα κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο εύθνια (πάλσ / 

θάησ / δεμηά / αξηζηεξά). 

Σα ζηεξίγκαηα πνδηώλ λα είλαη εύθνια αθαηξνύκελα ώζηε ην πξνζσπηθό λα κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηα 
ζηεξίγκαηα ρεηξνθίλεηα ζε όιεο ηηο επηζπκεηέο ζέζεηο. 

Η θαξέθια λα δηαζέηεη επηινγέο ρξσκάησλ. 
Καηά ηελ παξάδνζε ηεο πνιπζξόλαο λα γίλεη επίδεημε από ηνλ αλάδνρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Να δνζεί εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ από ηελ παξάδνζή ηεο. 

Γεληθνί όξνη-θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθώλ αλαδόρνπ θαη θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

1. ύκθσλα κε ην EN ISO 9001:2015  γηα εκπνξία & δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ 

2. ύκθσλα κε ην EN ISO 13485:2016 γηα εκπνξία & δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ  

3. ύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή απόθαζε ΓΤ8δ /Γ.Π.νηθ./1348 γηα ηε δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθώλ 

πξντόλησλ.  

 
9. Έγθξηζε δαπάλεο  γηα ηελ πξνκήζεηα πεξηρεηξίδσλ γηα ην ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν DINAPAM 

V100 GE ηνπ ηνκέα Covid-19. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθώλ γηα ην ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν DINAPAM V100 GE ηνπ ηνκέα 
Covid-19. 

Αλαιπηηθόηεξα: 
- Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (23-33εθ.) κε βηδσηό ζύλδεζκν, 3 ηκρ. 

- Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (31-40εθ.) κε βηδσηό ζύλδεζκν, 3 ηκρ. 

Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ην πξναλαθεξόκελν κεράλεκα. 
Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηόηεηα) από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ 

αληαιιαθηηθώλ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.  
 

10. Έγθξηζε δαπάλεο  γηα εξγαζίεο ζηελ θνπδίλα ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο νδνύ Γειθώλ. 
Κάησζη εξγαζίεο ζηελ θνπδίλα ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο νδνύ Γειθώλ. 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ πεξηιακβάλνπλ απνμήισζε ησλ θακέλσλ πιαθηδίσλ, πέξαζκα κε  αζηάξη ζηνλ ηνίρν 
ηεο θνπδίλαο, ηνπνζέηεζε ησλ θαηλνύξησλ πιαθηδίσλ, ζηνθάξηζκα θαη πιύζηκν απηώλ. 

Σα όπνηα πιηθά απαηηεζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αλσηέξσ πηζαλή δαπάλε. 

Σα απνμεισκέλα πιαθάθηα ζα απνζπξζνύλ από ηνλ αλάδνρν. 
 

 
 

 

                                                                                                                          Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                      ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                                                                                

                 Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
 

 
                                                                                                               

                                                                                                                       Αλδξέαο η. Σζώιεο       
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