
                                  Αγξίλην,      24 -6-2021 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.  7683 

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                    
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ    
Σαρ. Γ/λζε         : 3ν ρικ Δ.Ο. Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ   
Σαρ. Κώδηθαο : 30100, Αγξίλην  ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
Πιεξνθνξίεο : Πξνκήζεηεο   
Σειέθσλν                  : 26413-61230-233   
Fax : 26410-25955   
E-maill :gnaprom@gmail.com   
 
ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

10/2021». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1) Έγθξηζε δαπάλεο 200,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα επηζθεπή ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ νδνληηαηξηθήο έδξαο ΚΑΔ 0889ΑΝ & 
1439ΑΝ. 

2) Έγθξηζε δαπάλεο 950,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθώλ πγξώλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ησλ πύξγσλ 
ςύμεο ΚΑΔ 1429ΑΝ. 

3) Έγθξηζε δαπάλεο 4.900,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηνλ έιεγρν-ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κέληξσλ Φηαιώλ Ο2/Ν2Ο, 
Πεπηεζκέλνπ Αέξα - Κελνύ Ιαηξηθήο Υξήζεο θαη Πεπηεζκέλνπ Αέξα Βηνκεραληθήο Υξήζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ  ΚΑΔ 0879ΑΝ. 

4) Έγθξηζε δαπάλεο 600,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Μνλάδσλ Διέγρνπ & Διέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηξσκάησλ Καηάθιηζεο TALLEY MEDICAL ηεο Μ.Δ.Θ. ΚΑΔ 0889ΑΝ & 1439ΑΝ. 

5) Έγθξηζε δαπάλεο 2.800,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηνλ εηήζην έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ςπθηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ Carrier ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 0879ΑΝ. 

6) Έγθξηζε δαπάλεο 210,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο γηα ην ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν 

DINAMAP V100 ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο ΚΑΔ 1439ΑΝ. 
7) Έγθξηζε δαπάλεο 350,00€ + Φ.Π.Α. γηα πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πεξζίδσλ ζην θπιάθην ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 1429ΑΝ. 
8) Έγθξηζε δαπάλεο 244,14€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θεθαιώλ δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ γηα ην δίθηπν ςύμεο ΚΑΔ 1439ΑΝ. 
9) Έγθξηζε δαπάλεο 1.500,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηηο πξόζζεηεο εξγαζίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ‘Δπηζθεπή ζηέγεο ζην ΚΔΦΙΑΠ 

Ακθηινρίαο’. 
10) Έγθξηζε δαπάλεο  850,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα πέληε επηηνίρησλ δηπιώλ ξννκέηξσλ Ο2 ηύπνπ PS γηα ηνλ ηνκέα Covid-

19 ΚΑΔ 1439ΑΝ. 
11) Έγθξηζε δαπάλεο 560,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνύ θέληξνπ ΚΑΔ 1439ΑΝ. 
12) Έγθξηζε δαπάλεο 700,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ςπθηηθώλ πιηθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ air conditions ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ΚΔΦΙΑΠ, μελώλσλ Αξγώ - Ίξηδα, ΚΦΤ θαη ΓΙΔΚ ΚΑΔ 1429ΑΝ. 
13) Έγθξηζε δαπάλεο 2.400,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ επηζθεπή ηνπ πιπληεξίνπ ελδνζθνπίσλ ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνύ ηαηξείνπ ΚΑΔ 

0889ΑΝ. 
14) Έγθξηζε δαπάλεο 229,84€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθνύ γηα ην θσηνηππηθό Samsung ηνπ πξσηνθόιινπ. 

 
 

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. 6976/09-06-2021, 6092/20-05-2021, 7024/09-06-2021, 6634/02-06-2021, 6910/08-06-2021, 5123/23-

04-2021, 6501/31-05-2021, 5382/05-05-2021, 6765/04-06-2021, 6854/7-6-2021, 6244/25-05-2021, 6525/31-05-2021, 

6253/25-05-2021, 6450/28-05-2021, 7282/15-6-2021 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 5. Σελ αξ.      918        κε  ΑΓΑ: ΧΜΙ146904Μ-9ΦΝ  απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. πξση.  7200/    23-6-2021 νξζή επαλάιεςε 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 10/2021 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. 
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Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έσο ηηο 2-7-2021, εκέξα Παξαζθεπή 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).  

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 γηα ηελ πξνκήζεηα επηζθεπή ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ νδνληηαηξηθήο έδξαο. 
 
Γαπάλε 200,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ ηεο νδνληηαηξηθήο έδξαο Triton Neodent ηνπ 
Σαθηηθνύ Δμσηεξηθνύ Οδνληηαηξηθνύ Ιαηξείνπ Νν1. ηελ αλσηέξσ δαπάλε ζπκπεξηιακβάλνληαη εξγαζία θαη 
αληαιιαθηηθά. Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ λα θαηαηεζεί ην Γειηίν Δξγαζηώλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 
 

2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθώλ πγξώλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ησλ πύξγσλ 
ςύμεο. 

 
Γαπάλε 950,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη ρεκηθώλ πγξώλ ζπκβαηώλ κε ηα αληηκηθξνβηαθά πγξά Novo 
Cide 10 θαη Novo Cide 60 ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ζην Ννζνθνκείν καο γηα ην δίθηπν ςπθηώλ θαη ησλ ηξηώλ (3) πύξγσλ 
ςύμεο αιιά θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνύ παξνρήο απηώλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη 
πξνζηαζία ηνπο. 
 
Αλαιπηηθόηεξα: 
1. NOVO CIDE 10          3ηκρ x 20kg = 60kg 
2. NOVO CIDE 60          3ηκρ x 19kg = 57kg 
 

3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ έιεγρν-ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κέληξσλ Φηαιώλ Ο2/Ν2Ο, 
Πεπηεζκέλνπ Αέξα - Κελνύ Ιαηξηθήο Υξήζεο θαη Πεπηεζκέλνπ Αέξα Βηνκεραληθήο Υξήζεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
 
Γαπάλε 4.900,00€ + Φ.Π.Α.(εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ απαξαίηεηε εηήζηα ζπληήξεζε θαη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ Ο2 θαη Ν2Ο, ηνπ Κέληξνπ Πεπηεζκέλνπ Αέξα - Κελνύ Ιαηξηθήο Υξήζεο θαη ηνπ Κέληξνπ 
Πεπηεζκέλνπ Αέξα Βηνκεραληθήο Υξήζε ηεο Ν.Μ.Αγξηλίνπ. 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΔΡΙΧΝ 
 
Πξνβιέπεηαη κία (1) πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε γηα ηα θέληξα θηαιώλ Ο2-Ν2Ο θαη γηα ην θέληξν παξαγσγήο ηαηξηθνύ - 
βηνκεραληθνύ αέξα θαη θελνύ  θαηά ηηο νπνίεο εθηεινύληαη νη αθόινπζεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο αλά αληηθείκελν:  
 
1. Κέληξν π. αέξα ηαηξηθήο θαη κε ηαηξηθήο ρξήζεο 
     

 Δπηζθέςεηο αλά έηνο 

Δξγαζία πληήξεζεο 1 

Καζαξηζκόο θίιηξνπ εηζαγσγήο αέξα (θύζεκα κε αέξα από κέζα πξνο ηα έμσ)   

Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ εηζαγσγήο αέξα   

Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ (κε ζηακαηεκέλν ζπκπηεζηή)  

Έιεγρνο ηεο ηάζεσο ηκάλησλ.  

Έιεγρνο ηεο νκαιήο εθθέλσζεο ζπκππθλσκάησλ από δνρεία.  

Αιιαγή θίιηξν ιαδηνύ   
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Αιιαγή ιαδηνύ   

πζθίμεηο ησλ ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ (ξαθόξ).  

Καζαξηζκόο πηεξπγίσλ ςπγείσλ ιαδηνύ-αέξα.       

Αιιαγή θίιηξνπ δηαρσξηζηή ιαδηνύ   

Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ δηαηάμεσλ.  

Έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ.  

Έιεγρνο επθάκπησλ ζσιελώζεσλ θαη ηκάλησλ, εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο  
 

Αιιαγή επθάκπησλ ζσιελώζεσλ εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο  Κάζε 5 ρξόληα 

Αιιαγή  ηκάλησλ, εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο  Κάζε 3 ρξόληα 

Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ θίιηξσλ επεμεξγαζίαο π. αέξα   CA, RF, RA, RB. ε πεξίπησζε θνξεζκνύ 
πηζαλή αληηθαηάζηαζε θαη ζε πην ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα 

 

Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο θίιηξσλ εηζόδνπ – εμόδνπ, μεξαληήξσλ   

Φπθηηθνύ ηύπνπ θαζαξηζκόο θίιηξνπ ειεθηξν-βαιβίδαο εθθέλσζεο. Δάλ ην θίιηξν είλαη πνιύ βξώκηθν λα 
αλνηρζεί θαη λα θαζαξηζζεί θαη ε ειεθηξνβαιβίδα ςπθηηθνύ ηύπνπ 

 

Οπηηθόο έιεγρνο ζην ςπθηηθό θύθισκα θαη εάλ παξαηεξεζνύλ ίρλε ιαδηνύ είλαη έλδεημε απώιεηαο 
ςπθηηθνύ πγξνύ 

 

Μεηξήζεηο πνηόηεηαο π.αέξα (πνζνζηό πγξαζίαο, %CO, %CO2, ζπγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ αηκώλ ιαδηνύ)  
(Γελ απνηειεί ηππηθή δηαδηθαζία κόλνλ κεηά από αίηεζε ηνπ πειάηε θαη απαηηείηαη επηπιένλ ρξέσζε)   

 

 
Παξαηεξήζεηο: 
Φίιηξα: Σα ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ πξέπεη λα αιιάδνληαη κε θαηλνύξγηα πξηλ ε πηώζε ηεο πηέζεσο ζ' απηά γίλεη 
κεγαιύηεξε από 0,7 bar.  
Η πηώζε ηεο πηέζεσο ειέγρεηαη από ηα δηαθνξηθά καλόκεηξα. Σν ζηνηρείν ηνπ θίιηξνπ ελεξγνύ άλζξαθα αληηθαζίζηαηαη 
θάζε 400 ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή. ε θάζε πεξίπησζε ηα θπζίγγηα ησλ θίιηξσλ πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη 
αλεμάξηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπλζεθώλ, απαξαίηεηα 6 κήλεο. Η κε αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηγγίσλ ησλ θίιηξσλ 
ζεκαίλεη όηη ν δηεξρόκελνο δηα κέζσ απηώλ π.αέξαο δελ πθίζηαηαη ηηο επηζπκεηέο επεμεξγαζίεο θαη γη' απηό δελ ζα 
πιεξνύληαη νη απαηηνύκελεο ζπλζήθεο ηνπ ηαηξηθνύ αέξα 
Σα ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ απνζηεηξώζεσο, κπνξνύλ λα απνζηεηξώλνληαη κε αηκό ζύκθσλα  κε  ηνλ  παξαθάησ πίλαθα: 
 

20  ιεπηά ζε αηκό 130 C κέγηζηνο αξηζκόο απνζηεηξώζεσλ   70 

20  ιεπηά ζε αηκό 145 C κέγηζηνο αξηζκόο απνζηεηξώζεσλ   50 

 
Σα ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνύξγηα είηε όηαλ έρεη μεπεξαζηεί ν αξηζκόο ησλ θύθισλ 
απνζηεηξώζεσο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, είηε όηαλ ε πηώζε ηεο πηέζεσο ζην θίιηξν θζάζεη ζηα 0,7 
BAR. 
 
2. Κέληξν Ο2-Ν2Ο-Π.Αέξα-Ν2 κε θηάιεο 
     

 Δπηζθέςεηο αλά έηνο 

Δξγαζία πληήξεζεο 1 

Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ιπόκελσλ ζπλδέζκσλ θαη ζύζθημε ηνπο  

Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο δηαθνπηώλ πςειήο πίεζεο θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ θιείζηξσλ όπνπ 
απαηηείηαη  

Έιεγρνο θαη ξύζκηζε κεησηήξσλ πςειήο πίεζεο – αιιαγή εάλ απαηηείηαη   
 κεκβξάλεο κεησηήξσλ  
 Κιείζηξα κεησηήξσλ 
 Φίιηξα εηζόδνπ 
 ηεγαλνπνηεηηθέο θιάληδεο ησλ δηαθόξσλ ζπλδέζκσλ 

 
 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ελαιιαγήο ζπζηνηρηώλ – ζπληήξεζε ελαιιάθηε    

Έιεγρνο Μαλνκέηξσλ – αηζζεηεξίσλ - πηεδνζηαηώλ   

 
3. Κέληξν θελνύ 
 

 Δπηζθέςεηο αλά έηνο 

Δξγαζία πληεξήζεσο 1 

Καζαξηζκόο κεηαιιηθνύ θίιηξνπ εηζαγσγήο αέξα (θύζεκα κε αέξα από κέζα πξνο ηα έμσ) θαη 
αληηθαηάζηαζε εάλ απαηηεζεί  

 
 

Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ (κε ζηακαηεκέλν ζηακαηεκέλε ηελ αληιία θελνύ)  

Αιιαγή θίιηξν ιαδηνύ   

Αιιαγή ιαδηνύ   

πζθίμεηο ησλ ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ (ξαθόξ).  

Καζαξηζκόο πηεξπγίσλ ςπγείσλ ιαδηνύ.    
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Αιιαγή θίιηξα ζπγθξαηήζεσο αηκώλ ιαδηνύ.  

Έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ.  

Έιεγρνο θαη αιιαγή επθάκπησλ ζσιελώζεσλ, εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο  

Έιεγρνο πηεξσηήο θαη ειαζηηθώλ θνκπιεξ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο εάλ απαηηεζεί   

Έιεγρνο πηεξπγίσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο όηαλ απαηηείηαη  

Έιεγρνο ξνπιεκαλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο όηαλ απαηηεζεί   
 

Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ βαθηεξηνινγηθώλ θίιηξσλ ε πεξίπησζε θνξεζκνύ πηζαλή 
αληηθαηάζηαζε θαη ζε πην ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα 

 

Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο βαθηεξηνινγηθώλ θίιηξσλ εηζόδνπ   

 
Σν ζηνηρείν ηνπ βαθηεξηνινγηθνύ θίιηξνπ πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη θάζε έμη (6) κήλεο, εθόζνλ παξαηεξεζεί ζηα 
δηαθνξηθά καλόκεηξα ησλ θίιηξσλ ζεκαληηθή πηώζε θελνύ (δείθηεο ζηελ θόθθηλε πεξηνρή). Η κε έγθαηξε 
αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηγγίσλ ησλ βαθηεξηνινγηθώλ θίιηξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ κόιπλζε ησλ αληιηώλ θελνύ. 
 
Η αλάδνρνο εηαηξεία ζα  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) 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 εθηεινύληαη 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-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ-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 ζπληεξεηήο ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο αθξηβώο όπσο απηέο  νξίδνληαη ζην άξζξν ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, ηελ παξνύζα δηαθήξπμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ηα  πξνβιεπόκελα ζηα επί κέξνπο ζεκεία. 
 Ο ζπληεξεηήο 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 
ζπληήξεζε. 
Όια ηα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν ζπληεξεηήο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 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. 
Γηα πεξηπηώζεηο, πνπ ελδερόκελα παξαηεξνύληαη θαηλόκελα πιεκκεινύο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ή θαηαζηάζεηο 
πνπ λα απνδεηθλύνπλ αδηαθνξία εθ κέξνπο ηνπ ζπληεξεηή, κε αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 
ηκήκαηνο, ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα, λα αθνινπζήζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θάζε λόκηκε δηαδηθαζία, λα θαηαγγείιεη 
ηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη ζε δηαδηθαζίεο κειινληηθή ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ λα ηεο ιάβεη ζνβαξά ππόςηλ. 
Ο ζπληεξεηήο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 
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1. Να εθηειεί ην πξόγξακκα ηεο ζπληήξεζεο, θαιά θαη ππεύζπλα. 
2. Να παξαδίδεη ηα θύιια ειέγρνπ ή έθηαθηεο αλαθνξέο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ιδξύκαηνο. 
3. Να πξνηείλεη βειηηώζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζπκκόξθσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
4. Να ηεξεί ηα νξηδόκελα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 
5. Όηη πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηαηξηθά αέξηα θαη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο. 
6. Όηη πξνβιέπεηαη από ηνπ θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο γηα θάζε αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο. 
7. Σα νξηδόκελα από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκώλ, κεραληζκώλ θαη εμαξηεκάησλ απηώλ. 
 

4. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Μνλάδσλ Διέγρνπ & Διέγρνπ θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηξσκάησλ Καηάθιηζεο TALLEY MEDICAL ηεο Μ.Δ.Θ. 
 

Γαπάλε 600,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ εηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ Quattro Plus κε sn: QPS17207, 
QPS17298, QPS17306, QPS144090, QPS144091, QPS144092, QPS148838, QPS148839 θαη ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζηξσκάησλ ηνπο θαηάθιηζεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεηξηαθνύο αξηζκνύο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ TALLEY MEDICAL ηεο 
Μ.Δ.Θ.   
Σα αλσηέξσ ζηξώκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη θαζεκεξηλά ζηελ ΜΔΘ θαη ε ζπληήξεζή ηνπο θξίλεηαη επηηαθηηθή. 

 
Μνλάδα Διέγρνπ: 

✓ Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηεο κπαηαξίαο κλήκεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ. 

✓ Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θίιηξνπ εηζόδνπ ηεο ζπζθεπήο. 
✓ Έιεγρνο θαηάζηαζεο αληιίαο παξαγσγήο αέξα θαη ησλ αληηζηνίρσλ ακνξηηζέξ. 
✓ Έιεγρνο ηεο εθαξκνδόκελεο από ηελ κνλάδα ειέγρνπ πίεζεο αέξα ζην ζηξώκα θαηάθιηζεο. 
✓ Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ νπηηθναθνπζηηθώλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ. 
✓ Έιεγρνο θαη πηζαλή ξύζκηζε ηνπ αηζζεηήξα πίεζεο. 
✓ Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θύθινπ ελαιιαγήο πίεζεο (cycle valve). 
✓ Αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ όπνπ απαηηείηαη. 
 
ηξώκα Καηάθιηζεο: 

✓ Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο-ζύλδεζεο εζσηεξηθώλ ζσιελώζεσλ. 

✓ Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο CPR. 

✓ Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο αεξνθπςειώλ. 
 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ηνλ ηερληθό έιεγρν ν αλάδνρνο νθείιεη λα καο ππνβάιεη ην ζρεηηθό Γειηίνπ Διέγρνπ Σερληθνύ κε πιήξε πεξηγξαθή ηεο 
όπνηαο βιάβεο δηαπηζησζεί, ησλ εξγαζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ ή θαη απηώλ 
πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. 
Ο αλάδνρνο 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 θαη 13485:2016 θαη λα θέξεη 
ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. 
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
 

5. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ εηήζην έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ςπθηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ Carrier ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

 
Γαπάλε 2.800,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηνλ απαξαίηεην εηήζην έιεγρν θαη ζπληήξεζε ησλ ςπθηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Carrier. 
 
Αλαιπηηθόηεξα ζην Ννζνθνκείν είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα θάησζη κεραλήκαηα: 
  

Α/Α ΜΟΝΣΔΛΟ S/N ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1 30XW-1252-0002 12D004649 WATER COOLED LIQUID CHILLER 

2 30XW-1252-0002 12D004650 WATER COOLED LIQUID CHILLER 

3 30XW-1252-0002 12D004651 WATER COOLED LIQUID CHILLER 

4 30XWH-0802-0004PEE 12E005287 WATER-TO-WATER HEAT PUMPS 

5 30XA-852 12D003972 AIR COOLED LIQUID CHILLER 

 
Οη εξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη παξαθάησ: 
 
Πεξηγξαθή εξγαζηώλ ζπληήξεζεο αεξόςπθηνπ ζπγθξνηήκαηνο 30ΥΑ-0802 
 
1. Έιεγρνο δηαξξνώλ θαη πνζόηεηαο ςπθηηθνύ πγξνύ. 
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2. Έιεγρνο πηέζεσλ αλαξξνθήζεσο θαη θαηαζιίςεσο αλά θύθισκα. 
3. Έιεγρνο ηζηνξηθνύ βιαβώλ. 
4. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ακπεξνκέηξεζε ζπκπηεζηώλ. 
5. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ ζπκππθλσηή. 

6. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνληθώλ εθηνλσηηθώλ βαιβίδσλ. 
7. Έιεγρνο ζεξκνζηνηρείσλ θαη κεηαηξνπέσλ πίεζεο. 
8. Έιεγρνο ζεξκνθξαζηώλ θαη πηέζεσλ θπθιώκαηνο ςπρξνύ λεξνύ. 
9. Καζαξηζκόο θαη ζύζθημε ζπλδέζεσλ ειεθηξηθνύ πίλαθα (εθόζνλ απαηηείηαη). 
10. Δπηζεώξεζε θαη ξύζκηζε απηνκαηηζκώλ ιεηηνπξγίαο θαη πξνζηαζίαο. 
11. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θπθιώκαηνο ςπθηειαίνπ. 
12. Πιύζηκν ζπκππθλσηώλ condenser κε πηεζηηθή αληιία θαη εηδηθό ρεκηθό ζηνηρείσλ αινπκηλίνπ 
13. Δθθίλεζε θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 
Πεξηγξαθή εξγαζηώλ ζπληήξεζεο πδξόςπθησλ ςπθηώλ 30XW-1252 & 30XWH 0802 
 
1. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ζπκπύθλσζεο & εμάηκηζεο αλά θύθισκα. 
2. Μέηξεζε πηέζεσλ θαηάζιηςεο θαη αλαξξόθεζεο αλά θύθισκα. 
3. Έιεγρνο δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ θαη ςπθηηθνύ ειαίνπ. 

4. Έιεγρνο ππεξζέξκαλζεο θαη ππόςπμεο αλά θύθισκα. 
5. Μέηξεζε πηέζεσλ θπθισκάησλ ςπθηηθνύ ειαίνπ. 
6. Έιεγρνο ζεξκνζηνηρείσλ. 
7. Έιεγρνο pressure transducers. 
8. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνληθώλ εθηνλσηηθώλ βαιβίδσλ (EXVs). 
9. Έιεγρνο ζπλδέζεσλ ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα, ησλ απηνκάησλ ηζρύνο θαη ησλ ξειέ απηνκαηηζκνύ. 
10. Θεξκνθξαζία ζπκπηεζηώλ. 11. Δθθίλεζε θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 
Πεξηγξαθή εξγαζηώλ ειέγρνπ παξαιιειηζκνύ ςπθηώλ θαη απηνκαηηζκώλ πύξγσλ ςύμεο 
 
1. Έιεγρνο παξαιιειηζκνύ ςπθηώλ (έιεγρνο, θαη ξύζκηζε εθόζνλ απαηηεζεί, ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ ςπθηώλ. Έιεγρνο όισλ 
ησλ αηζζεηεξίσλ ζεξκνθξαζίαο). 
2. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ & αληιηώλ πύξγσλ, θαζώο θαη ησλ απηνκαηηζκώλ ηνπ. 
 
Ο ζπληεξεηήο νθείιεη λα δηαζέηεη αληίγξαθα ζπκβάζεσλ εκπεηξίαο ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο θαη βεβαίσζε εθπαίδεπζεο 

ηερληθώλ θαη γηα ηα πέληε αλσηέξσ κεραλήκαηα από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία Carrier. 
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο δηαπηζησζεί θάπνηα βιάβε ή δπζιεηηνπξγία, ζα 
επαλέιζνπκε κε λέα εηζήγεζε.   
 
 
6. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο γηα ην ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν 

DINAMAP V100 ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο. 
 

Γαπάλε 210,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο AC/DC adaptor 12W 100-250VAC 12VA γηα ην 
ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν DINAMAP V100 GE ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο. 
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. 
 

7. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πεξζίδσλ ζην θπιάθην ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Γαπάλε 350,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε έμη πεξζίδσλ, ζπλνιηθά 10,50m2, πεξηκεηξηθά ηνπ 
θπιαθίνπ ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Η ρξσκαηηθή απόρξσζε απηώλ ζα είλαη ε ίδηα κε απηή ησλ 
ππόινηπσλ πεξζίδσλ ηνπ θηηξίνπ. 
 

8. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θεθαιώλ δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ γηα ην δίθηπν ςύμεο. 
 
Γαπάλε 244,14€ ζπκπ. Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηώλ (3) θεθαιώλ δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ DLX-PVDF 1-15lt γηα ηελ 
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ςύμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
9. Έγθξηζε δαπάλεο 1.500,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηηο πξόζζεηεο εξγαζίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

‘Δπηζθεπή ζηέγεο ζην ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο’. 
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Γαπάλε 1.500,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηηο θάησζη πξόζζεηεο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή ζηέγεο ζην ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο» ζύκθσλα κε ηελ αξ.ζύκβαζε 404/2020 
από ηελ αλάδνρν εηαηξία Novaco. 
ύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό (επηζπλάπηεηαη) εθηειέζζεθαλ ηα θάησζη. 

Αλαιπηηθόηεξα: 
-Καζαξηζκόο μύισλ θαη ηξίςηκν απηώλ 
-Δπηθάιπςε ησλ μύισλ κε πιέγκα 
-ηνθάξηζκα κε αδηάβξνρν πιηθό θαη ηξίςηκν ησλ μύισλ εθ λένπ 
-Αζηάξσκα θαη ηειηθό βάςηκν γηα ηελ πξνζηαζία απηώλ 
-ηήξημε ηεο ζηέγεο κε επηπιένλ ζηεξίγκαηα –βάζεηο ζηα μύια από ηελ θάησ πιεπξά ηεο ζηέγεο θαη εζσηεξηθά ηνπ 
θηηξίνπ απνηεινύκελα από γαιβαληζκέλν κέηαιιν βαξέσο ηύπνπ. 
Οη αλσηέξσ πξόζζεηεο εξγαζίεο έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ήηαλ ιίαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ήηαλ δε αδύλαηε ε πξόβιεςε απηώλ παξά δηαπηζηώζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
επηζθεπήο ηεο ζηέγεο ηνπ θηηξίνπ ε νπνία είρε εθηεηακέλεο θζνξέο .  
 

10. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πέληε επηηνίρησλ δηπιώλ ξννκέηξσλ Ο2 ηύπνπ PS γηα ηνλ ηνκέα 
Covid-19. 
 

Γαπάλε 850,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα πέληε (5) επηηνίρησλ δηπιώλ ξννκέηξσλ νμπγόλνπ, ηύπνπ PS, κε βύζκα 
ENV 737-6 θαη πξνέθηαζε 2 cm γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ηνκέα Covid-19 
Να δηαζέηνπλ από έλα (1) ξνόκεηξν 0-15 lpm, έλα (1) ξνόκεηξν 0-30 lpm θαη δύν (2) κεηαιιηθά αθξνθύζηα ζύλδεζεο 
ζσιήλσλ. 
 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ξνόκεηξν: 
 
1. Να απνηειείηαη από δύν μερσξηζηά ξνόκεηξα ζε δηάηαμε V. Σν πξώην ξνόκεηξν λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 
Ο2 0-15 lpm γηα απιή νμπγνλνζεξαπεία  ελώ ην δεύηεξν λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο Ο2 0-30 lpm  γηα 
ηξνθνδόηεζε κάζθαο C-PAP.  
2. Σν ζώκα θάζε  ξνόκεηξνπ είλαη κεηαιιηθό, θαηαζθεπαζκέλν από επηρξσκησκέλν νξείραιθν.  
3. Κάζε ξνόκεηξν λα δηαζέηεη κία έμνδν θνριησηή ζπεηξώκαηνο 9/16 UNF. 
4. Η πίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ξνόκεηξνπ θαζώο θαη ε πίεζε βαζκνλόκεζεο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμήο λα  είλαη 
4 bar.   
5. Να δηαζέηεη θίιηξν ζηελ είζνδν. 

6. Κάζε ξνόκεηξν λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθό θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πεξί 
ελαξκόληζεο ηνπ είδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθό πξνïόλ ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 93/42/ ΔΔC. 
7. Να αλαγξάθνληαη ζην ζώκα ηνπ θαηά ηξόπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ηα θάησζη ζηνηρεία: 
    - Ο ζπκβνιηζκόο  ηνπ νμπγόλνπ ( Ο2 ) θαη   ε ιέμε OXYGEN.    
    - Η πίεζε  ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνόκεηξνπ πνπ είλαη αληίζηνηρα θαη ε πίεζε ηεο βαζκνλόκεζεο ηεο κεηξεηηθήο  δηάηαμήο 
ηνπ 
    - Ο κνλαδηθόο ζεηξηαθόο αξηζκόο  γηα δηαζθάιηζε ηεο ηρλειαζηκόηεηαο θαζώο θαη  ν ηύπνο (κνληέιν) ηεο   ζπζθεπήο 
θαη ν αξηζκόο παξηίδαο θαηαζθεπήο.   
     - Ο ζπκβνιηζκόο γηα ηε κε ρξήζε ειαίνπ. 
     - Η έλδεημε γηα ην ζεκείν ηεο κπίιηαο όπνπ πξέπεη λα δηαβάδεηαη ε ξνή. Να δηαβάδεηαη ζην θέληξν ηεο κπίιηαο. 
     - Η έλδεημε ηεο θνξάο αύμεζεο ηεο ξνήο ζην δηαθόπηε ηνπ ξνόκεηξνπ. 
8.   Να ζπλνδεύεηαη από δύν (2) κεηαιιηθά  αθξνθύζηα  ζύλδεζεο ζσιήλσλ.  
10. Να ππνζηεξίδεηαη πιήξσο κε αληαιιαθηηθά (θάιπκκα ζηήιεο, ξννκεηξηθή ζηήιε, κπίιηα, βνιάλ ξύζκηζεο ξνήο, 
βύζκα).  
11. Τγξαληήξαο θπζαιίδσλ  πνιιαπιώλ ρξήζεσλ CH 200.     
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό (polycarbonate) θαη νη ζύλδεζκνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 
από επηρξσκησκέλν νξείραιθν. Να απνζηεηξώλεηαη ζε απηόκαην θιίβαλν ζεξκνθξαζίαο αηκνύ 121νC γηα 15 min. ην 
κέγηζην, ζε ζρεηηθή πίεζε 1 bar. Να θέξεη δηάθαλε θηάιε λεξνύ κε ελδείμεηο αλώηεξεο-θαηώηεξεο ζηάζκεο.     

 
Ο ηαρπζύλδεζκνο νμπγόλνπ λα είλαη ENV 737-6 ζπκβαηόο κε ηηο ιήςεηο ησλ θιηλώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηα 
Διιεληθά ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο θαζώο θαη από πηζηνπνηεηηθό θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πεξί ελαξκόληζεο ησλ εηδώλ 
σο ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα  ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 93/42/ ΔΔC /14-07-2014(λα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ 
πξνζθνξά). 
 
 

11. Πξνκήζεηα επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ θέληξνπ. 
 
Γαπάλε 560,00€ + Φ.Π.Α.  γηα ηελ πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ Sunlight SPB 12-40 
VRLA-AGM ηερλνινγίαο, 12V-40Ah θαη 10-12 ρξόληα πξνζδόθηκν ρξόλν δσήο γηα ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν ώζηε λα 
αληηκεησπίδνληαη νη δηαθνπέο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
Η ηνπνζέηεζε ησλ ππαξρόλησλ κπαηαξηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ θέληξνπ 
πξηλ πεξίπνπ 10 έηε.   
Να θαηαηεζεί από ηνλ αλάδνρν εγγύεζε 24 κελώλ ησλ κπαηαξηώλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία πξηλ πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ. 
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12. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ςπθηηθώλ πιηθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ air conditions ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ΚΔΦΙΑΠ, μελώλσλ Αξγώ - Ίξηδα, ΚΦΤ θαη ΓΙΔΚ. 
 

Γαπάλε 700,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη ςπθηηθώλ πιηθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ air conditions ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ησλ ΚΔΦΙΑΠ, ησλ μελώλσλ, ηνπ ΚΦΤ θαη ηνπ ΓΙΔΚ. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

ΠΡΟΨΟΝ ΠΟΟΣΗΣΑ 

Καζαξηζηηθό θιηκαηηζηηθώλ NCH Shiny side 24 litre    

Μπθεηνθηόλν θιηκαηηζηηθώλ NCH Europe Everbrite 20 litre 
 

Αθπγξαληηθό NC 123 EXTRA 12 ηκρ/400ml έθαζην 

Όια ηα αλσηέξσ πξντόληα λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ISO 9001/2008, λα ζπλνδεύνληαη από Γειηία Αζθαιείαο (MSDS), λα 
πιεξνύλ ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ηεο ΔΔ θαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε γηα ρξήζε ζε ρώξνπο ηξνθίκσλ (γηα 

όζα από απηά απαηηείηαη) από ηνλ NSF. Να ζπλνδεύνληαη κε ηελ πξνζθνξά. 

 
13. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ πιπληεξίνπ ελδνζθνπίσλ ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνύ ηαηξείνπ. 
Γαπάλε 2.400,00€ + Φ.Π.Α. (επηζθεπή θαη αληαιιαθηηθά) γηα ηελ επηζθεπή ηνπ πιπληεξίνπ ελδνζθνπίσλ Soluscope SL-V3Ν 
κε S/N 20472 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Soluscope/Anios.  
ην πξναλαθεξόκελν πιπληήξην πξέπεη λα γίλνπλ νη θάησζη εξγαζίεο ιόγσ δηάβξσζε βαιβίδσλ, αληιηώλ & ζσιελώζεσλ. 
Αλαιπηηθόηεξα: 
• Αξρηθόο έιεγρνο πιπληεξίνπ 
• Απνζπλαξκνιόγεζε πιπληεξίνπ 
• Αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ 
• Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πιπληεξίνπ 
• Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο πιπληεξίνπ 
• πλαξκνιόγεζε πιπληεξίνπ 
• Σειηθόο έιεγρνο πιπληεξίνπ 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία όζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ 

θαζώο θαη ζηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη 
λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαιά θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνύο όζνλ αθνξά ζηελ ηερλνινγία ησλ κεραλεκάησλ 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 
ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 
Απαηηείηαη από ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα EN ISO 
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ 
Τπ.Τγείαο. 

 
14) Έγθξηζε δαπάλεο 229,84€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθνύ γηα ην θσηνηππηθό Samsung ηνπ 

πξσηνθόιινπ. 
 

Γαπάλε 285,00€ ζπκπ. Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο αληαιιαθηηθνύ (Developer Unit) ηνπ θσηνηππηθνύ Samsung 
K3250 ηνπ Πξσηνθόινπ. 

Η αληηθαηάζηαζε απηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ εηαηξία «Καξαγεώξγνπ Διέλε & ηα Δ.Δ.» ζύκθσλα κε ηελ 
αξ.82/2021 ζύκβαζε πεξί ζπληήξεζεο θσηνηππηθώλ. 
Βαζηθή πξνϋπόζεζε ην αληαιιαθηηθό λα είλαη γλήζην θαη λα παξαδνζεί ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ην παιαηό 
κε ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ. 
Η αλάγθε επηζθεπήο ηνπ θξίλεηαη επηηαθηηθή ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ όγθνπ αληηγξάθσλ πνπ εθηππώζεθαλ. 

 
 
 
 

                                                                                                                                α/α 
                                                                                                                          ΟΤΚΗ ΔΛΔΝΗ 
                                                                                Γ/ηξηα Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο  
                                                                    Σνπ Γ.Ν. Αηη/λίαο-Ν.Μ. Αγξηλίνπ 
                      ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                                                                                
                 Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 
 
                                                                                                               
                                                                                                                        
         
        Δζση. δηαλνκή 
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