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                                                                               Αγρίνιο, 19/08/2021 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αριθμ. Πρωτ.10119   

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     
        6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                    
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Γραφείο : Προμηθειών    
Ταχ. Δ/νση         : 3ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου   
Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Πληροφορίες : Προμήθειες   
Τηλέφωνο                  : 26413-61230-233   
Fax : 26410-25955   
E-maill :gnaprom@gmail.com   

 
ΘΕΜΑ:«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 12/2021». 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 
1. Έγκριση δαπάνης 3.300,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός καινούριου εξωτερικού μονοεστιακού βηματοδότη για τις 

ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής. 
2. Έγκριση δαπάνης 180,00€ + Φ.Π.Α για την επισκευή πολυθρόνων συνοδού της Καρδιολογικής Κλινικής. 
3. Έγκριση δαπάνης 1.500,00€ + ΦΠΑ για την προμήθεια σιδηρικών ανταλλακτικών (μπάρες πανικού) για το ενεργό 

φύλλο των θυρών διαφυγής του Νοσοκομείου. 
4. Έγκριση δαπάνης 280,00€ + Φ.Π.Α για τον έλεγχο και επισκευή του ζυγού ανακινητήρα της Αιμοδοσίας. 
5. Έγκριση δαπάνης 950,00€ + Φ.Π.Α. για την επισκευή του υπερηχοτομογράφου της Καρδιολογικής Κλινικής. 
6.  Έγκριση δαπάνης 560,00€ + Φ.Π.Α. για προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την ορθή λειτουργία του 

τηλεπικοινωνιακού κέντρου. 
7. Έγκριση δαπάνης 1.500,00€ + Φ.Π.Α για την προμήθεια και ανταλλακτικών για το Κέντρο Ιατρικών Αερίων. 
8. Έγκριση δαπάνης 172,79 + Φ.Π.Α για την προμήθεια ανταλλακτικού για το φωτοτυπικό Samsung του Πρωτοκόλλου. 
9. Έγκριση δαπάνης 250,00€ + Φ.Π.Α για την προμήθεια kit συντήρησης μειωτήρων β’ σταδίου των κλινικών και 

τμημάτων του Νοσοκομείου. 
10. Έγκριση δαπάνης 250,00€ + Φ.Π.Α.  για την προμήθεια 10πολικού καλωδίου ΗΚΓ της Καρδιολογικής Κλινικής. 
11. Έγκριση δαπάνης 110,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων ύδρευσης και γεώτρησης του 

υδροστασίου του Νοσοκομείου. 
12. Έγκριση δαπάνης 120,00€ + Φ.Π.Α. για την κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού παραβάν στη γραμματεία του 

εμβολιαστικού κέντρου. 
13. Έγκριση δαπάνης 680,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια αντικαθαλωτικού χημικού υγρού για το κλειστό κύκλωμα 

ψυκτών και πύργων ψύξης. 
 
 
Έχοντας υπόψιν: 
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10   αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
2.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 
3.To άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018. 
4. Τα αριθμ. πρωτ. 9002/20-7-2021, 9497/2-8-2021, 9018/2-8-2021, 8488/8-7-2021, 8970/19-7-2021, 6253/25-5-
2021, 8878/15-7-2021, 8704/13-7-2021, 8902/16-7-2021, 8705/13-7-2021, 8669/12-7-2021, 8703/13-7-2021, 
9603/4-8-2021 αιτήματα  της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 5. Την αρ.       1126   με   ΑΔΑ: ΩΥΖΕ46904Μ-ΡΗΩ  απόφαση δέσμευσης  δαπάνης. 
6. Την  αριθμ. πραξ.  21η/16-8-2021 θεμα 6Ο απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών. 
 
Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  προβαίνει στην διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για 
διαφορές προμήθειες 12/2021 της τεχνικής υπηρεσίας  άκρως απαραίτητες  για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω 
ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά. 



Παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 30-8-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00μ.μ. σχετική έγγραφη 
κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση  «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο 
αριθμός  πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).  
Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά είτε για το σύνολο των ζητουμένων ειδών – υπηρεσιών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη- 
υπηρεσία, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ή το σύνολο της υπηρεσίας και θα αναγράφεται ο α/α 
του ζητούμενου είδους η υπηρεσίας για το οποίο γίνεται η προσφορά. 
Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών- υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές και θα 
απορρίπτονται. 
 Σημειώνεται ότι :  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω: 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
      Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην  οποία πρέπει: 
• Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της 

πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.  
• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  είναι:  
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό επιμελητήριο. 
Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του  Νοσοκομείου για   επιπλέον 
πληροφορίες. (τηλ.2641361554)       
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1.  Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός καινούριου εξωτερικού μονοεστιακού βηματοδότη για τις 

ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής. 
Προμήθεια, εγκατάσταση και παρουσίαση ενός (1) καινούριου εξωτερικού μονοεστιακού βηματοδότη για την 
κάλυψη των αναγκών της Καρδιολογικής  Κλινικής. 
Να σημειώσουμε ότι η κλινική διαθέτει δύο παλαιούς βηματοδότες άνω της 10ετίας, οι οποίοι δεν επιδέχονται 
περαιτέρω επισκευή. 
ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΥ  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ: 

1. Να είναι μικρού όγκου και βάρους (<500g) 
2. Να διαθέτει δύο αλκαλικές μπαταρίες 1.5V μεγέθους LR6 (μέγεθος ΑΑ), η διάρκεια των οποίων, να 

είναι κατ’ ελάχιστο 7 ημέρες συνεχούς λειτουργίας στα nominal settings του βηματοδότη. 
3. Να διαθέτει μεγάλη και ευδιάκριτη οθόνη, που απεικονίζει όλες τις διαθέσιμες παραμέτρους. 
4. Να διαθέτει οπτική ένδειξη υπολειπόμενης ενέργειας της μπαταρίας καθώς και οπτικό συναγερμό για 

την αντικατάστασή της. 
5. Να διαθέτει αλγόριθμο αδιάλειπτης λειτουργίας του βηματοδότη σε περίπτωση επείγουσας αλλαγής 

της μπαταρίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του βηματοδότη κατά την αλλαγή. 
6. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη έξοδο βηματοδότησης από  0.1-25 mA. 
7. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία από 0.4-20 mV. 
8. Να διαθέτει βηματοδοτική συχνότητα Lower Rate από 30 - 200  παλμούς το λεπτό.  
9. Να διαθέτει εύρος παλμού (PULSE WIDTH) 1.5 ms. 
10. Να διαθέτει ταχεία κολπική βηματοδότηση από 80- 800 παλμούς το λεπτό, για ανάταξη κολπικών 

ταχυαρρυθμιών. 
11. Να διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω Τρόπους βηματοδότησης: AAI, AOO, VVI, VOO. 
12. Να διαθέτει χειροκίνητο και αυτόματο κλείδωμα όλων των πλήκτρων ρύθμισης των παραμέτρων 

βηματοδότησης, ώστε να αποτρέπει την αλλαγή των παραμέτρων λειτουργίας του από λάθος χειρισμό, 
με σχετική ένδειξη του κλειδώματος στην οθόνη της συσκευής.       

13. Να διαθέτει οπτική ένδειξη με LED για κάθε παλμό σηματοδότησης (PACE) και αίσθησης (SENSE). 
Γενικοί  Όροι  
- Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φέρουν σήμανση CE και να 

συνοδεύεται από τον αριθμό του κοινοποιημένου Οργανισμού. 
- Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
- Κατά την παράδοση του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση λειτουργίας του στο προσωπικό 

της Καρδιολογικής Κλινικής. 
- Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας του. 



Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 και ΔΥ8/1348/04 για Εισαγωγές – 
Εξαγωγές, Εμπορία Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικών – Επιστημονικών Μηχανημάτων & Νοσοκομειακού 
Εξοπλισμού. 

 
2. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή πολυθρόνων συνοδού της Καρδιολογικής Κλινικής. 

Αντικατάσταση της ταπετσαρίας (πλάτη και κάθισμα) τριών (3) πολυθρόνων συνοδού της Καρδιολογικής 
Κλινικής. 
Η ταπετσαρία θα είναι δερματίνη Γερμανίας χρώματος εκρού. 

 
3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σιδηρικών ανταλλακτικών (μπάρες πανικού) για το ενεργό φύλλο των 

θυρών διαφυγής του Νοσοκομείου. 
Προμήθεια δέκα (10) σιδηρικών ανταλλακτικών – μπάρες πανικού – για το ενεργό φύλλο των θυρών διαφυγής της 
Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου, τύπου CISA 59605 (με καινούριο κωδικό 59607) με κλειδαριά και με καρέ για το άνοιγμα 
της κλειδαριάς. 
Η μπάρα να είναι inox ή αλουμινίου. 
Οι μπάρες πανικού βρίσκονται σε όλα τα κλιμακοστάσια, διαδρόμους και εισόδους των κλινικών 
 

4. Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο και επισκευή του ζυγού ανακινητήρα της Αιμοδοσίας. 
Ελεγχο και επισκευή του ζυγού ανακινητήρα ασκών αίματος BIOMIXER 323-1 με sn 32310402 του οίκου 
KOGEL της Αιμοδοσίας. 
Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την αποσυναρμολόγηση του μηχανήματος, καθαρισμό, αντικατάσταση 
keyboard, στήριξη LED οπτικού συναγερμού, συναρμολόγηση, βαθμονόμηση με πρότυπο βάρος, έλεγχος 
καλής λειτουργίας. 
Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. 
ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας και πιστοποίηση (γνησιότητα) από τον κατασκευαστικό οίκο KOGEL των 
ανταλλακτικών του που ενδέχεται να αντικατασταθούν. 

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά την κατάθεση της προσφοράς. 
 

5. Έγκριση δαπάνης  για την επισκευή του υπερηχοτομογράφου της Καρδιολογικής Κλινικής. 
Αποκατάσταση της βλάβης του υπερηχοτομογράφου Philips HD 15 της Καρδιολογικής Κλινικής. 
Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. 
ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας και να φέρει πιστοποίηση των ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό 
οίκο PHILIPS. 
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της προσφοράς. 

 
6.  Έγκριση δαπάνης για προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την ορθή λειτουργία του 

τηλεπικοινωνιακού κέντρου. 
Προμήθεια τεσσάρων (4) επαναφορτιζόμενων μπαταριών Sunlight SPB 12-40 VRLA-AGM τεχνολογίας, 12V-
40Ah και 10-12 χρόνια προσδόκιμο χρόνο ζωής για το τηλεπικοινωνιακό κέντρο ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς να διαταράσσεται η τηλεφωνική επικοινωνία του Νοσοκομείου. 
Η τοποθέτηση των υπαρχόντων μπαταριών πραγματοποιήθηκε με την εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού 
κέντρου πριν περίπου 10 έτη.   
Να κατατεθεί από τον ανάδοχο εγγύηση 24 μηνών των μπαταριών. Ο ανάδοχος οφείλει να επικοινωνήσει με 
την Τεχνική Υπηρεσία πριν προβεί στην προμήθεια των ανταλλακτικών. 
Επισυνάπτεται το τεχνικό δελτίο της εταιρίας Cosmote κατόπιν εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου 
κέντρου όπου και αναφέρεται σε σχετική παρατήρηση η απαίτηση αντικατάστασης των μπαταριών. 

 
7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και ανταλλακτικών για το Κέντρο Ιατρικών Αερίων. 

Προμήθεια και τοποθέτηση των κάτωθι ανταλλακτικών για την ορθή λειτουργία του Κέντρου Ιατρικών Αερίων. 
Οι ανάγκες προμήθειας αυτών προέκυψαν κατά την εγκατάσταση του κεντρικού μειωτήρα γραμμής δεξαμενής 
υγρού Ο2 για εφεδρεία του υπάρχοντος του Κέντρου Ιατρικών Αερίων καθώς και δύο ακόμη υποσταθμών Ο2 
με διπλούς μειωτήρες γραμμής και κεντρικού διακόπτη αερίων στο κεντρικό δίκτυο Ο2 στον 3ο όροφο του 
Νοσοκομείου όπου έχει αναπτυχθεί η κλινική Covid-19. 
Αναλυτικότερα απαιτούνται: 

- Σετ πλαϊνό μειωτήρα (LPR GS) με μονό διακόπτη, τμχ.6 
- Μειωτήρας γραμμής 737 (Ο2-Ν2Ο-AIR-CO2-N2) LPR GS1-L4, τμχ.5 

 
Η ανάδοχος εταιρεία να  είναι κάτοχος των παρακάτω συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ήτοι: 
• ΕΝ ISO 9001/2015 για α)τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκαταστάσεων συστημάτων ιατρικών 
αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων γ) 



την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων δ) 
συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. 
• ISO ΕΝ 13485/2012 για α)τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκαταστάσεων συστημάτων ιατρικών 
αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων γ) 
την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων δ) 
συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. 
• ISO ΕΝ 14001 για α)τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκαταστάσεων συστημάτων ιατρικών αερίων 
και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων γ) την 
παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων δ) συντήρηση 
και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. 
• Βεβαίωσης για την ορθή διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
ΔΥ8/Γ.Π.οικ/1348/2004. 
 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειών που 
προβλέπει το ΠΔ55/200 (αντικαταστάθηκε από το ΠΔ112/2012),  σύμφωνα με τους κανονισμούς:  
• ΕΝ 737 -3  
• ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and 
vacuum)  
βάσει και των οποίων εκτελούνται οι απαιτούμενες δοκιμές τόσο στα δίκτυα, όσο και στις λοιπές 
εγκαταστάσεις. 
 

8. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικού για το φωτοτυπικό Samsung του Πρωτοκόλλου. 

Προμήθεια δύο (2) ίδιων ανταλλακτικών (ροδάκια προώθησης χαρτιού – σετ 3 τεμαχίων) ανά κασέτα για το 
φωτοτυπικό Samsung K3250 του Πρωτοκόλλου. 
Η αντικατάσταση αυτών θα πραγματοποιηθεί από την εταιρία «Καραγεώργου Ελένη & Σια Ε.Ε.» σύμφωνα με 
την αρ.82/2021 σύμβαση περί συντήρησης φωτοτυπικών. 
Βασική προϋπόθεση το ανταλλακτικό να είναι γνήσιο και να παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία το παλαιό με το 
πέρας των εργασιών. 

Επισυνάπτεται το ανωτέρω σχετικό και παρακαλούμε σύντομα για την έκδοση απόφασης. 
 

9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια kit συντήρησης μειωτήρων β’ σταδίου των κλινικών και τμημάτων του 
Νοσοκομείου. 

Προμήθεια δέκα (10) kit συντήρησης μειωτήρων β’ σταδίου LR1 737 (O2/N2O/AIR/CO2/N2) που βρίσκονται 
στις κλινικές και τα τμήματα του Νοσοκομείου.  
Το κάθε kit συντήρησης θα περιλαμβάνει: 

- κλείστρο μειωτήρα 737  
- σετ μεμβράνης μειωτήρα β’ σταδίου ΕΝ737 (GS) ν2013  
- φίλτρο inox σετ κλείστρου μειωτήρα 737 Φ16x12, 75micron 
- o-ring 17x2 (A.A.A). 

 
10. Έγκριση δαπάνης.  για την προμήθεια 10πολικού καλωδίου ΗΚΓ της Καρδιολογικής Κλινικής. 

Προμήθεια 10πολικού καλωδίου τύπου Banana για τον ηλεκτροκαρδιογράφο Schiller Cardiovit FT-1 της 
Καρδιολογικής Κλινικής. 
Τα ανταλλακτικό θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με τον ΗΚΓ. 
Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. 
ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας και πιστοποίηση (γνησιότητα) από τον κατασκευαστικό οίκο Schiller του 
ανταλλακτικού του. 
Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την προσκόμιση της προσφοράς. 

 
11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων ύδρευσης και γεώτρησης του υδροστασίου 

του Νοσοκομείου. 
Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ανταλλακτικών (σακούλες) των φίλτρων πόσιμου νερού τύπου BP-420-50 50 
micro και επτά (7) τύπου BP-420-100 100 micro για τη γεώτρηση. 
Τα υλικά θεωρούνται αναλώσιμα και πρέπει οπωσδήποτε να αντικαθίστανται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο για 
την κατακράτηση των πάσης φύσεως δομικών υλικών (πέτρες, χώματα κλπ) που μεταφέρονται από το δίκτυο 
της ΔΕΥΑΑ. 
 



12. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού παραβάν στη γραμματεία του 
εμβολιαστικού κέντρου. 

Κατασκευή και τοποθέτηση διάφανου προστατευτικού παραβάν στη γραμματεία του εμβολιαστικού κέντρου. 
Η κατασκευή θα γίνει με γυαλί 3+3 τρίπλεξ, διαστάσεων 120x80εκ το κέντρο, 40x80εκ οι άκρες του και με 
εγκοπή στη μέση 45x10εκ. για τη διευκόλυνση του υπαλλήλου. 

 
13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αντικαθαλωτικού χημικού υγρού για το κλειστό κύκλωμα ψυκτών και 

πύργων ψύξης. 

Προμήθεια αντικαθαλωτικού χημικού υγρού για το κλειστό κύκλωμα των ψυκτών και πύργων ψύξης του 
Νοσοκομείου, για την καταπολέμηση των επικαθίσεων αλάτων (κυρίως ασβεστίου, μαγνησίου, στροντίου και 
βαρίου) στα συστήματα επεξεργασίας νερού. 
Συγκεκριμένα απαιτούνται έξι (6) δοχεία NOVOSPERSE 721 των 22 κιλών έκαστο. 
Τα ανωτέρω χημικά θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμβατότητα με τα υπάρχοντα μικροβιοκτόνα χημικά υγρά 
των πύργων ψύξεων τύπου NOVOCIDE 10 και NOVOCIDE 60. Να κατατεθεί σχετική βεβαίωση κατά την 
προσφορά. 

 
 

                                            
                                                                                           H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ            
 
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ                                                                                                                                                
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ      
          

                                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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