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        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/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 ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 13/2021». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

πξν θ.π.α 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

κε  θ.π.α 
ΚΑΔ 

Διαηνρξσκαηηζκό ηνπ Ξελώλα Αξγώ 3.500,00 € 24% 4.340,00 € 0863ΑΝ 

Πξνκήζεηα ελόο θνξεηνύ νμύκεηξνπ γηα ην ΣΔΠ 
πξνο αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκνπ 

250,00 € 24% 310,00 € 1439ΑΝ 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θίιηξσλ ύδξεπζεο θαη 

γεώηξεζεο ηνπ πδξνζηαζίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

330,00 € 24% 409,20 € 1439ΑΝ 

Πξνκήζεηα θαισδίνπ αζζελνύο γηα ΗΚΓ ηνπ ηνκέα 
Covid-19 

150,00 € 24% 186,00 € 1439ΑΝ 

Πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο 

270,00 € 24% 334,80 € 1779ΑΝ 

 Πξνκήζεηα επεμεξγαζκέλνπ άιαηνο γηα ην 

ζύζηεκα αθαιάησζεο ηεο Μ.Σ.Ν  θαη ηνπ 

πδξνζηαζίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2.300,00 € 24% 2.852,00 € 1311ΑΝ 

ζηεγαλνπνίεζε ηεο ηαξάηζαο άλσζελ ηνπ 
δηακεξίζκαηνο Δ1 ηεο νδνύ Παπαζηξάηνπ 71, 

Αγξίλην 

1.350,00 € 24% 1.674,00 € 0879 

AN 

ζηεγαλνπνίεζε ηεο ηαξάηζαο άλσζελ ηνπ 
δηακεξίζκαηνο Δ1 ηεο νδνύ Παπαζηξάηνπ 71, 

Αγξίλην 

1.450,00 € 24% 1.798,00 € 1439ΑΝ 

Eπηζθεπή θπγόθεληξνπ ηνπ Βηνρεκηθνύ 

εξγαζηεξίνπ 
1.000,00 € 24% 1.240,00 € 0889ΑΝ 

Eπηζθεπή θπγόθεληξνπ ηνπ Βηνρεκηθνύ 

εξγαζηεξίνπ 
200,00 € 24% 248,00 € 1439ΑΝ 

  10.800,00 €   13.392,00 €   

 
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. 10187/23-08-2021, 10660/01-09-2021, 10706/01-09-2021, 11164/10-09-2021, 11030/08-09-

2021 θαη 11408/15-09-2021,11999/27-9-2021 θαη 11648/20-9-2021 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 5. Σελ αξ.  1266/0  κε   ΑΓΑ:  64ΗΔ46904Μ-ΗΦΠ  απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 



6. Σελ  αξηζκ. πξαμ.  29ε/05-10-2021 ζεκα 8Ο απόθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

 

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

δηαθνξέο πξνκήζεηεο 13/2021 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 22-10-2021, εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ 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).  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ – ππεξεζηώλ, είηε γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε- 

ππεξεζία, θαη γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο ή ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο θαη ζα αλαγξάθεηαη ν α/α 

ηνπ δεηνύκελνπ είδνπο ε ππεξεζίαο γηα ην νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ- ππεξεζηώλ 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 ηνλ ειαηνρξσκαηηζκό ηνπ Ξελώλα Αξγώ. 
Δζσηεξηθόο ειαηνρξσκαηηζκόο ηνπ Ξελώλα Αξγώ. 

Αλαιπηηθόηεξα νη ρώξνη θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ: 

Ιζόγεην: 

Σξία (3) ππλνδσκάηηα 

Έλα (1) ζαιόλη  

Μία (1) θνπδίλα 

Έλα (1) κπάλην 

Έλαο (1) εθζεζηαθόο ρώξνο 

Έλαο (1) δηάδξνκνο 

Μία (1) αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 

1νο Όξνθνο: 

Πέληε (5) ππλνδσκάηηα 

Έλα (1) ζαιόλη 

Γύν (2) δηάδξνκνη 

Μία (1) θνπδίλα 

Έλα (1) κπάλην 

2νο Όξνθνο:  

Πέληε (5) ππλνδσκάηηα 



Έλα (1) ζαιόλη 

Μία (1) ηξαπεδαξία 

Γύν (2) δηάδξνκνη 

Μία (1) θνπδίλα 

Γύν (2) κπάληα 

 

ΔΡΓΑΙΔ: ηνλ 2ν όξνθν ζηα ηαβάληα ηεο θνπδίλαο, ηεο ηξαπεδαξίαο, ηνπ ζαινληνύ, ηνπ ππλνδσκαηίνπ 

(δεμηά από ην κπάλην) θαη ηνπ δηαδξόκνπ ζα γίλεη απόμεζε παιαηώλ ρξσκαηηζκώλ, ζηνθάξηζκα, ηξίςηκν θαη 
αζηάξσκα όιεο ηεο επηθάλεηαο θαζώο θαη πέξαζκα ηξηώλ (3) ρεξηώλ κε ιεπθό πιαζηηθό ρξώκα πνηόηεηαο 

Α+. 

ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ όπσο ήδε είλαη κα πιαζηηθό ή πδξόρξσκα, όπνπ απαηηείηαη 

απόμεζε παιαηώλ ρξσκαηηζκώλ, ζηνθάξηζκα, ηξίςηκν, ηνπηθό αζηάξσκα θαη πέξαζκα ηξηώλ (3) ρεξηώλ 

ΤΛΙΚΑ (νη ειάρηζηεο πνζόηεηεο πνπ ζα απηαηεζνύλ): 

Πιαζηηθό αληηκηθξνβηαθό ρξώκα πνηόηεηαο Α+ (ιεπθό ή έγρξσκν), 25 ηκρ ησλ 9 lt  

Τδξόρξσκα ιεπθό (γηα ηα ηαβάληα), 12 ηκρ ησλ 9 lt  

Ρηπνπιίλε λεξνύ ιεπθή (γηα ηηο πόξηεο-θαζώκαηα), 4 ηκρ ησλ 2.5 lt  

Κόιια πιαθηδίσλ (γηα ηηο νπέο ησλ ηνίρσλ), 1 ηκρ ησλ 20 kg 

Υαξηνηαηλία, 10 ηκρ 

ηόθνο ζπαηνπιαξίζκαηνο, 1 ηκρ ησλ 20 kg 

Αθξόζηνθνο, 5 ηκρ 

Ταιόραξην, 10 ηκρ 

Αζηάξη πιαζηηθνύ, 1 ηκρ ησλ 10 lt 

Ρνιό ραξηί, 3 ηκρ 

Νάηινλ κηαο ρξήζεο, 10 ηκρ 

ηιηθόλε βαθόκελε ιεπθή, 5 ηκρ  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηέζζεξα (4) θιηκαθνζηάζηα, επηά (7) πόξηεο θαη θαζώκαηα, ηξία (3) 

ληνπιάπηα (παηάξη). 

2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θνξεηνύ νμύκεηξνπ γηα ην ΣΔΠ πξνο αληηθαηάζηαζε κε 

επηζθεπάζηκνπ. 
πξνκήζεηα ελόο θνξεηνύ νμύκεηξνπ ελειίθσλ-παίδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ αλαγθώλ ησλ ΣΔΠ ιόγσ ηεο 

έμαξζεο ηνπ θνξνλντνύ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ: 

1. Σν νμύκεηξν λα είλαη θνξεηό, compact γηα ρξήζε ζε ΣΔΠ, ρεηξνπξγείν, ΜΔΘ, κνλάδα αλάλεςεο, κνλάδα 
εκθξαγκάησλ, παηδηαηξηθέο κνλάδεο, αιιά θαη γηα πεξηπηώζεηο κεηαθνξάο αζζελνύο. Να είλαη θαηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε λενγλά κε ηνλ θαηάιιειν αηζζεηήξα αλ απαηηεζεί. 
2. Να δηαζέηεη αηζζεηήξα ελειίθσλ – εθήβσλ. Να δέρεηαη αηζζεηήξα γηα όιν ην θάζκα ειηθηώλ από λενγλά κέρξη 

ελήιηθεο. 

3. Να είλαη ηδηαίηεξα ζηεξεό θαη αλζεθηηθό ζε ζθιεξή ρξήζε ελώ λα είλαη ρακεινύ βάξνπο κηθξόηεξν από 170 
γξακ. 

4. Να ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο κε απηνλνκία ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 35 σξώλ. 
5. Να πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο SpO2 θαη ΡR ηαρύηαηα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ελώ λα απεηθνλίδεη επδηάθξηηεο 

αξηζκεηηθέο ελδείμεηο ηνπ βαζκνύ θνξεζκνύ ηνπ Ο2, (SpΟ2), ηνπ αξηζκνύ ησλ ζθίμεσλ / ιεπηό (ΒΡΜ) θαη έλδεημε 
ρακειήο ελεξγεηαθήο ζηάζκεο ησλ κπαηαξηώλ. 

 

6. Σν εύξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θνξεζκό νμπγόλνπ λα είλαη από 0% έσο 100% . 
7. Σν εύξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θαξδηαθό ξπζκό λα είλαη από 25-300 bpm. 

8. Να δηαζέηεη αθξίβεηα κεηξήζεσλ: 
 νμπκεηξία (SpO2): + 2% ζηελ πεξηνρή 70-100%. 

 θαξδηαθόο παικόο: (ΒΡΜ) ±2%. 

9. Να δηαζέηεη θσηηδόκελε νζόλε LCD κε νπίζζην έιεγρν θσηηζκνύ κε δύν ηξόπνπο ιεηηνπξγίαο monitoring θαη 
spot check.  



10. Να εκθαλίδεη ηε θπκαηνκνξθή ηεο νμπκεηξίαο, ησλ trends, ηεο ώξαο θαη εκεξνκελίαο θαη όισλ ησλ 

ππνινίπσλ κεηξήζεσλ.  

11. Ο ρεηξηζκόο ηνπ λα είλαη ηδηαίηεξα απιόο θαη λα γίλεηαη, κε θνκβία άκεζεο πξόζβαζεο ζηηο δηάθνξεο 
ιεηηνπξγίεο.  

12. Να δηαζέηεη πίλαθα απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ όισλ ησλ παξαθνινπζνύκελσλ παξακέηξσλ γηα έσο θαη 300 
ώξεο. 

13. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε θεληξηθή κνλάδα παξαθνινύζεζεο θαη δηαζέηεη ινγηζκηθό γηα 

παξαθνινύζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε Η/Τ. 
14. Να δηαζέηεη ζύζηεκα νπηηθώλ θαη αθνπζηηθώλ ζπλαγεξκώλ ησλ παξαθνινπζνύκελσλ παξακέηξσλ κε ξύζκηζε 

ησλ νξίσλ. 
15. Να ζπλεξγάδεηαη κε επηηξαπέδην θνξηηζηή γηα ηελ θόξηηζε ηνπ νμπκέηξνπ. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ν 

θνξηηζηήο θαη ην θηη επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ. 
16. Σν νμύκεηξν λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιύπηεη ηα δηεζλή standards αζθαιείαο θαη απόδνζεο ελώ λα 

δηαζέηεη, όπσο απαηηείηαη CE Marking. 

 
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 Ιαηξνηερλνινγηθό 

εμνπιηζκό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Σν πξνζθεξόκελν λα δηαηίζεηαη από απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 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 θαη ησλ ηερληθώλ. 
- Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από ηελ αγνξά. 

- Να ππάξρεη βεβαίσζε-εγγύεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθώλ από ηελ αγνξά. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 
 

3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θίιηξσλ ύδξεπζεο θαη γεώηξεζεο ηνπ 
πδξνζηαζίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Πξνκήζεηα δεθαηεζζάξσλ (14) αληαιιαθηηθώλ (ζαθνύιεο) ησλ θίιηξσλ πόζηκνπ λεξνύ ηύπνπ BP-420-50 50 

micro θαη επηά (7) ηύπνπ BP-420-100 100 micro γηα ηε γεώηξεζε. 
Σα πιηθά ζεσξνύληαη αλαιώζηκα θαη πξέπεη νπσζδήπνηε λα αληηθαζίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε εμάκελν γηα 

ηελ θαηαθξάηεζε ησλ πάζεο θύζεσο δνκηθώλ πιηθώλ (πέηξεο, ρώκαηα θιπ) πνπ κεηαθέξνληαη από ην 
δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΑ. 

 

4. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαισδίνπ αζζελνύο γηα ΗΚΓ ηνπ ηνκέα Covid-19. 
Πξνκήζεηα ελόο δεθαπνιηθνύ θαισδίνπ αζζελνύο γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν GE MAC 2000 ηνπ ηνκέα 

Covid-19. 
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. 

 
5. Πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο. 

Πξνκήζεηα δώδεθα (12) ελζύξκαησλ ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ ηύπνπ GIGASET θαη εθ ησλ νπνίσλ νη δύν εμ 
απηώλ λα είλαη κε αλαγλώξηζε θιήζεο. 

 

6.  Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα επεμεξγαζκέλνπ άιαηνο γηα ηo ζύζηεκα αθαιάησζεο ηεο 
Μ.Σ.Ν θαη ηνπ πδξνζηαζίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Πξνκήζεηα 12 ηόλσλ θαζαξνύ πιπκέλνπ καγεηξηθνύ άιαηνο Νν2 ή επεμεξγαζκέλνπ γηα απνζθιήξπλζε (όρη 
αθαηέξγαζηνπ), γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο ησλ κεραλεκάησλ ηεο Μ.Σ.Ν. θαη ηνπ 

πδξνζηαζίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Η πνζόηεηα ζα δηαξθέζεη γηα πεξίπνπ 12 κήλεο. 

7. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε ηεο ηαξάηζαο άλσζελ ηνπ δηακεξίζκαηνο Δ1 ηεο νδνύ 

Παπαζηξάηνπ 71, Αγξίλην. 
Απαξαίηεηε ζηεγαλνπνίεζε από ηελ πγξαζία ηεο ηαξάηζαο 166 m2 άλσζελ ηνπ δηακεξίζκαηνο Δ1 ηεο νδνύ 

Παπαζηξάηνπ 71, Αγξίλην ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ. 
Παξόηη πξνζθάησο ειαηνρξσκαηίζηεθε ην δηακέξηζκα Δ1, παξνπζηάζηεθε πγξαζία ζην ηαβάλη ηνπ ελόο εθ ησλ 

δύν ππλνδσκαηίσλ θαη αθνύ έγηλε επηηόπηνο ιεπηνκεξήο έιεγρνο από ηελ Σερληθή Τπεξεζία θξίζεθε αλαγθαία ε 

ζηεγαλνπνίεζε ηεο ηαξάηζαο. 



 

Αλαιπηηθόηεξα νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη εμήο: 

 
1. ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΜΔ ΤΓΡΟΒΟΛΗ 

2. ΠΔΡΑΜΑ ΟΛΗ Η ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΒΔΡΝΙΚΙ [ΑΣΑΡΙ]  
3. ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΚΟΛΙΜΑ ΜΔ ΦΛΟΓΙΣΡΟ ΔΛΑΣΟΜΔΡΗ ΑΦΑΛΣΟΠΑΝΟ  PRIMA ELAST PLUS 5Kg / 

m2    SBS  - 20 OC  ΜΔ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΛΔΤΚΗ ΦΗΦΙΓΑ  

4. ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΔΑΡΧΝ [4] ΔΞΑΔΡΙΣΗΡΧΝ ΜΟΝΧΗ 
5. ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΜΑΣΙΥΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΙΓΙΚΑ ΗΜΔΙΑ 

6. ΠΔΡΑΜΑ ΟΛΗ ΣΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΒΔΡΝΙΚΙ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 
ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ 

7. 10 ΔΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΓΓΤΗΗ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ  
 

8. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή κηαο θπγνθέληξνπ ηνπ Βηνρεκηθνύ Δξγαζηεξίνπ. 

Δπηζθεπή (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) κηαο (1) θπγνθέληξνπ MEGAFUGE 40R κε sn 41507119 ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ THERMOFISHER/HERAEUS. 

Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ αηζζεηήξα ηαρύηεηαο ιόγσ ζθάικαηνο Δ45. 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη 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. 
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαζώο επίζεο ε εθπαίδεπζε ησλ ηερληθώλ θαη 

ε γλεζηόηεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν THERMO-THERMOFISHER/HERAEUS. 
 

 

                                            
                                                                                           H ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ            

 
     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                                                                                

    Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ      
          

                                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΗ                 Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                      
         
        Δζση. δηαλνκή 
         -Οηθνλνκηθό ηκήκα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


