
 

Σελίδα 1 από 1 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΥ  ΨΥΓΕΙΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

                     ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.200€ 
 

Το ψυγείο να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας γενιάς και να περιλαµβάνει 

όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την αποθήκευση των φαρµάκων. 

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz]. Να έχει χωρητικότητα περίπου 200 λίτρα.  

Με εσωτερικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα. Να φέρει τουλάχιστον τρία ρυθµιζόµενα 

ράφια.  Εύρος θερµοκρασίας να είναι κατά προσέγγιση από + 2 έως + 8°C.  

Να λειτουργεί µε αυτόµατη απόψυξη. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισµό.  

Να φέρει ψηφιακή ένδειξη θερµοκρασίας. Με πόρτα από θερµοµονωµένο τζάµι. 

Να διαθέτει συναγερµούς για τα άνω και κάτω όρια της θερµοκρασίας. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα 

µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης 

θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του Προµηθευτή, 

δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι 

συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η 

αποκατάσταση όλων των βλαβών, µε επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν 

υποστεί βλάβη, από εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & 

άµεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του 

από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 

Το ψυγείο θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, µε φροντίδα 

και δαπάνη του Προµηθευτή στο Αστικό Κέντρο Υγείας. Ο προµηθευτής οφείλει να λάβει 

γνώση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, µε χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) 

µηνών. 

Ο προµηθευτής πρέπει να επιδείξει τη λειτουργία του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του 

και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες 

πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του 

κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000€ 
 

Το ερµάριο αποθήκευσης υλικών χειρουργείου να είναι πλήρες, καινούργιο, 

αµεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα και 

να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη 

λειτουργία του. 

Το αναφερόµενο ερµάριο να είναι επιδαπέδιο από εποξικά βαµµένο 

ανοξείδωτο χάλυβα.  

Να φέρει δύο (2) γυάλινες πόρτες ασφαλείας µε µεντεσέδες και κεντρικό 

κλείδωµα. 

Να φέρει τέσσερα (4) ράφια από εποξικά βαµµένο ανοξείδωτο χάλυβα 

ρυθµιζόµενου ύψους.  

Να είναι λείο εσωτερικά, χωρίς εµπόδια για εύκολο καθάρισµα.  

Να έχει διαστάσεις περίπου (ΠΧΒΧΥ)  80Χ40Χ180[cm]. 

Να φέρεται σε τέσσερα πόδια ρυθµιζόµενου ύψους. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΒΡΕΦΟΖΥΓΟΥ  
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 350€ 
 

Η ηλεκτρονική ζυγαριά να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, 

τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής µε ψηφιακή ένδειξη & να περιλαµβάνει τα 

εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη µέτρηση του βάρους βρεφών. 

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V].  

Να µετρά βάρος έως 20[kg] µε διαβάθµιση ανά 10[gr]. 

Να είναι µεγάλης ακριβείας (+- 1[gr]). 

Να έχει κοµβία για on/off, µηδενική ένδειξη και δυνατότητα για κράτηµα. 

Να διαθέτει αφαιρούµενο πλαστικό µπολ. 

Να έχει διαστάσεις τουλάχιστο 550Χ150Χ330[mm]. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  

 



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΖΥΓΟΥ  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ  ΜΕ  ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ   ΤΡΙΑ   (3)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.650€ 
 

Ο ζυγός να είναι πλήρης, καινούργιος, αµεταχείριστος, επιδαπέδιος, ανθεκτικής 

κατασκευής, τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας για ακριβείς µετρήσεις & να 

περιλαµβάνει τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V] ή µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. 

Να πραγµατοποιεί µετρήσεις βάρους από 2[kg] έως 220[kg] περίπου, µε 

διαβαθµίσεις του 0.1[kg] δηλαδή των (100[gr]). 

Να διαθέτει τις εξής λειτουργίες: Zero, Lock/Release, Units, Store/Recall, 

BMI/HEIGHT/ENTER και ΟΝ/ΟFF. 

Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη LCD, πέντε (5) ψηφίων (ένδειξη αριθµών 

µεγέθους τουλάχιστο 25[mm]). 

Η οθόνη να φέρεται πάνω σε στήλη ύψους 120[cm] περίπου, η οποία να είναι 

σταθερά προσαρτηµένη στην πλατφόρµα ζύγισης, για µέγιστη εργονοµία και 

οικονοµία χώρου. 

Να φέρει ενσωµατωµένο µηχανικό αναστηµόµετρο, για τη µέτρηση ύψους από 

80 έως 200[cm] περίπου. 

Να έχει τη δυνατότητα υπολογισµού του δείκτη µάζας σώµατος (ΒΜΙ). 

Η πλατφόρµα ζύγισης να είναι διαστάσεων 30Χ35Χ8[cm] περίπου και να 

καλύπτεται από αντιολισθητικό υλικό. 

Ο ζυγός να φέρει ρόδες, για την εύκολη µεταφορά του.  

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή. 



Σελίδα 1 από 3 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

∆ΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ  ME MONITOP  ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 

ΚΑΙ  ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ  ∆ΥΟ   (2)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.000€ 
 

Ο διφασικός απινιδωτής να είναι πλήρης, καινούργιος, αµεταχείριστος, 

τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας ελεγχόµενος από µικροεπεξεργαστή, 

κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας & να 

παραδοθεί µε όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία 

του. Να είναι διφασικής κυµατοµορφής απινίδωσης & να λειτουργεί µε 

επαναφορτιζόµενη µπαταρία. 

Να διαθέτει ενσωµατωµένο τροφοδοτικό 220[V]/50[Hz]. 

Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη LCD διαστάσεων τουλάχιστον 10" ιντσών 

διαγωνίως, στην οποία να απεικονίζονται: 

• Κυµατοµορφές. 

• Ο Καρδιακός Ρυθµός. 

• Τα όρια συναγερµού. 

• Η ονοµασία της απαγωγής ή των απαγωγών. 

• Η επιλεγόµενη ενέργεια.  

• Η ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. 

• Βοηθητικά µηνύµατα για το χειριστή. 

Να διαθέτει καταγραφικό τριών (x3) καναλίων, και δύο (x2) ταχυτήτων. Να 

µπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 4[sec] πριν το επεισόδιο (History). 

Να πραγµατοποιεί απινίδωση τόσο µέσω των συµβατικών paddles, όσο και 

µέσω ειδικών αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων. Να  διαθέτει paddles ενηλίκων και 

παίδων. 

Η επιλογή της προς απόδοση ενέργειας και η εκφόρτισή της να είναι 

τουλάχιστο 150[J] και να γίνεται µέσω των paddles για τον απόλυτο έλεγχο 

από τον χρήστη. Να υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα και η έναρξη εκτύπωσης 

πέραν αυτής από την συσκευή. 

Να διαθέτει ικανότητα σύγχρονης και ασύγχρονης διφασικής απινίδωσης. Να 

αναφερθεί το εύρος της αποδιδόµενης ενέργειας σε προκαθορισµένα βήµατα  

τόσο µε τα paddles όσο και µε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. 

Να διαθέτει µονάδα αυτόµατη απινίδωσης, η οποία να καθοδηγεί τον χειριστή 

του µε ηχητικά και οπτικά µηνύµατα (οπωσδήποτε στην ελληνική γλώσσα) 

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του ERC. 

Να έχει δυνατότητα τουλάχιστον 100 απινιδώσεων στη µέγιστη ενέργεια µε 

πλήρως φορτισµένη µπαταρία ή τουλάχιστον 90 λεπτών παρακολούθησης 

(monitoring) του ασθενούς. 



Σελίδα 2 από 3 

 

Ο χρόνος φόρτισης στη µέγιστη ενέργεια να είναι έως και 8[sec] µε πλήρως 

φορτισµένη µπαταρία. 

Να δύναται να εξοπλιστεί µελλοντικά, οπωσδήποτε µε paddles εσωτερικής 

απινίδωσης διαφόρων µεγεθών. Να προσφερθούν προς επιλογή. 

Να διαθέτει µνήµη για την αποθήκευση των περιστατικών και τουλάχιστον 30 

[min] ΗΚΓ που αντιµετωπίσθηκαν στην ηµιαυτόµατη απινίδωση µε πλήρη 

στοιχεία από το άνοιγµα της συσκευής, καταγραφές του ΗΚΓ, ενέργειες που 

αποδόθηκαν σε απινίδωση κ.λ.π. 

Να διαθέτει επιπλέον µνήµη για την αποθήκευση γραφικών και αριθµητικών 

trends για ένα 24ώρο για όλες τις µετρούµενες παραµέτρους. 

Να έχει ενισχυτή εξωτερικής διαθωρακικής βηµατοδότησης, µε δυνατότητα 

ρύθµισης των παλµών βηµατοδότησης (να αναφέρεται το εύρος ρύθµισης). 

Να έχει την δυνατότητα αναβάθµισης µε: 

• Ενισχυτή  µέτρησης οξυµετρίας ( SpO2 ),  

• Ενισχυτή µέτρησης αναίµακτης πίεσης (NIBP), 

• Ενισχυτή καπνογραφίας (CO2), 

• 10πολικό καλώδιο ΗΚΓ για την ταυτόχρονη απεικόνιση και των 12 

απαγωγών στην οθόνη. 

Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Να προσφερθούν προς 

επιλογή. 

Η χρήση του απινιδωτή να είναι απλή & το βάρος του οπωσδήποτε µικρότερο 

από 6[kg] µε όλα τα εξαρτήµατα, ώστε να είναι εύκολος στη µεταφορά. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και 

ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις 

που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιµα ή εργασίες), θα πρέπει 

οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η 

ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  
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Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 

αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξη των 

προσφερόµενων συσκευών. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε 

επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από 

εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα 

(το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική 

ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 

Το µηχάνηµα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, µε φροντίδα και δαπάνη του Προµηθευτή στο Αστικό Κέντρο 

Υγείας. Ο προµηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων, µε χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) µηνών. 

Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία 

τους και τους τεχνικούς για τις επισκευές του απινιδωτή και να παραδώσει 

φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες 

πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση 

του κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα 

Αγγλικά.  

Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραµµα συντηρήσεων που προβλέπεται από 

τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των 

συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος και 

ενδεχοµένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούµενα 

αναλώσιµα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, µε τους κωδικούς, τις τιµές και το 

χρόνο ζωής τους. 

Να δοθούν οικονοµικές προσφορές για την συντήρηση του διφασικού 

απινιδωτή συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιµων, 

µαζί µε τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόµενη τιµή 

συντήρησης, που θα ισχύσει µετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά 

χρόνια.  

 



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΑΣΚΟΥ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ   ∆ΥΟ  (2)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 500€ 
 

Ο ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων να είναι πλήρης, καινούργιος, 

αµεταχείριστος, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής & να παραδοθεί µε όλα τα 

εξαρτήµατα του για την άριστη λειτουργία του. 

Κατάλληλος για όλες τις ηλικιακές οµάδες άνω των 10 ετών. 

Ο ασκός αναζωογόνησης να είναι χειροκίνητος, χωρητικότητας περίπου 1,8 

λίτρων, από φυσικό καουτσούκ.  

Να διαθέτει πλευρικό στόµιο εισαγωγής οξυγόνου µε βαλβίδα µη 

επανεισπνοής. 

Να παραδοθεί µε ποικιλία από αποστειρώσιµες µάσκες. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε αναλώσιµα-ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΣΚΟΣ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ  ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΣ   
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 250€ 
 

Ο παιδιατρικός ασκός αναζωογόνησης να είναι πλήρης, καινούργιος, 

αµεταχείριστος, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής & να παραδοθεί µε όλα τα 

εξαρτήµατα του για την άριστη λειτουργία του. 

Κατάλληλος για όλες για παιδιά 18 µηνών έως 10 ετών. 

Ο ασκός αναζωογόνησης να είναι χειροκίνητος, χωρητικότητας περίπου 1,8 

λίτρων, από φυσικό καουτσούκ. 

Να διαθέτει πλευρικό στόµιο εισαγωγής οξυγόνου µε βαλβίδα µη 

επανεισπνοής. 

Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας για πιέσεις µεγαλύτερες των επιτρεπτών.  

Να παραδοθεί µε ποικιλία από αποστειρώσιµες µάσκες. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε αναλώσιµα-ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΡΓΑΝΟΥ  ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ   ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

ΠΙΕΣΗΣ / ΡΥΘΜΟΥ / ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.300€ 
 

Η Ιατρική συσκευή να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, τελευταίας 

ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις διεθνείς 

προδιαγραφές ασφάλειας & να παραδοθεί µε όλα τα εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της. 

Να λειτουργεί κατά επιθυµία του χειριστή είτε µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz], 

είτε µε τη χρήση επαναφορτιζόµενης µπαταρίας η οποία να έχει δυνατότητα 

αυτόνοµης συνεχούς λειτουργίας για τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών.  

Να είναι φορητό, τροχήλατο, µικρών διαστάσεων και το βάρος του να µην 

υπερβαίνει τα 3[kg]. 

Να διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 3 ιντσών, όπου να απεικονίζει ταυτόχρονα την 

συστολική, την διαστολική και την µέση πίεση καθώς επίσης και τον καρδιακό 

ρυθµό. Επιπλέον να απεικονίζει την κυµατοµορφή της οξυµετρίας, trends 

καθώς και µηνύµατα συναγερµών, τη κατάσταση της µπαταρίας κ.λ.π. τα οποία 

να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί µετρήσεις για νεογνά, παιδιά και ενήλικες 

µε τα ανάλογα εξαρτήµατα του. 

Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης να µπορεί να µετρηθεί: 

• Αυτόµατα σε τουλάχιστον 10 διαφορετικά χρονικά διαστήµατα (να 

αναφερθούν), 

• Χειροκίνητα (manual) οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά επιθυµία του 

χρήστη,  

• Συνεχώς σε διαστήµατα τουλάχιστον των 5 δευτερολέπτων. 

Να µετρά την πίεση σε υπερτασικούς και υποτασικούς ασθενείς µε 

πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο. 

Να διαθέτει µονάδα µέτρησης οξυµετρίας µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µετρήσεων: 0 -100% 

• Εύρος συναγερµών: 0 - 100% 

• Ακρίβεια: +-3%. 

• Καρδιακοί παλµοί: 40 – 280[bpm]. 

• Πληθυσµογραφική κυµατοµορφή σε πραγµατικό χρόνο. 

Να διαθέτει ειδικό λογισµικό για την απόρριψη παρασίτων τα οποία 

προέρχονται από την κίνηση του ασθενούς. 

Να φέρει µνήµη αποθήκευσης των µετρήσεων για τις τελευταίες τουλάχιστον 

48 ώρες για όλες τις µετρούµενες παραµέτρους, µε δυνατότητα ανάκλησης 
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τους για ανασκόπηση, όπως επίσης µεταφοράς τους µέσω USB σε Η/Υ σε 

ειδικό λογισµικό για αποθήκευση και εκτύπωση. Να προσφερθεί προς επιλογή 

το λογισµικό. 

Να παραδοθεί µε: 

• Περιχειρίδα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων µε σωλήνα σύνδεσης. 

• Αισθητήρα οξυµετρίας πολλαπλών χρήσεων. 

• Τροχήλατο του οίκου κατασκευής του. 

• Καλώδιο τροφοδοσίας. 

• Εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και 

ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 

αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξη των 

προσφερόµενων συσκευών. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε 

επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από 

εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα 

(το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική 

ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 

Η συσκευή θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 
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λειτουργία, µε φροντίδα και δαπάνη του Προµηθευτή στο Αστικό Κέντρο 

Υγείας. Ο προµηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων, µε χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) µηνών. 

Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία 

τους και τους τεχνικούς για τις επισκευές των µηχανηµάτων και να παραδώσει 

φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες 

πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση 

του κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα 

Αγγλικά.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΦΟΡΗΤΟΥ  ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ   ΤΡΙΑ   (3)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 240€ 
 

Το σφυγµοµανόµετρο να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας 

ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί µε όλα τα εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Το σφυγµοµανόµετρο να λειτουργεί µε ελαστική φούσκα.  

Να είναι βαθµονοµηµένο από 0 - 300[mm Hg].  

Εξοπλισµένο µε περιχειρίδες ενηλίκων µε βέλκρο και θήκη µεταφοράς. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΟΡΗΤΟΥ  ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ  ΠΑΙ∆ΩΝ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 135€ 
 

Το σφυγµοµανόµετρο για παιδιά να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, 

επιτραπέζιου τύπου, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί µε 

όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Το σφυγµοµανόµετρο να λειτουργεί µε ελαστική φούσκα.  

Να είναι βαθµονοµηµένο από 0 - 300[mm Hg].  

Εξοπλισµένο µε περιχειρίδες παίδων µε βέλκρο και θήκη µεταφοράς. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ  ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€ 
 

Το κινητό σφυγµοµανόµετρο να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, 

τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί µε το τροχήλατό του και 

µε όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Να είναι βαθµονοµηµένο από 0 - 300[mm Hg]. 

Το σφυγµοµανόµετρο να λειτουργεί µε ελαστική φούσκα και να είναι 

τροχήλατου τύπου. 

Εξοπλισµένο µε περιχειρίδες ενηλίκων µε βέλκρο και βάση ειδικής 

κατασκευής, υψηλής αντοχής, µε ρυθµιζόµενο ύψος, µε 5 διπλούς τροχούς, οι 

δύο εξ αυτών µε φρένο. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟΥ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ   ΕΞΙ   (6)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 450€ 
 

Το στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας 

ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Να είναι κατάλληλο τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιατρική χρήση.  

Τα διαφράγµατά του να είναι ενισχυµένα από ίνες γυαλιού, µαλακές ελαίες και 

ρυθµιζόµενα binaurals.  

Να είναι εξοπλισµένο µε ανταλλακτικά διαφράγµατα και ανταλλακτικές ελαίες. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΦΟΡΗΤΗΣ  ΥΨΗΛΟΥ 

ΚΕΝΟΥ  ΜΟΝΗΣ  ΦΙΑΛΗΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000€ 
 

Η αναρρόφηση να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, τελευταίας 

σύγχρονης κατασκευής και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της. 

Η αναρρόφηση να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V] και µε χαµηλά επίπεδα 

θορύβου. Να διαθέτει διακόπτη ON - OFF. 

Να είναι φορητή απλής σχεδίασης και κατασκευής, µε στρογγυλεµένες γωνίες 

για εύκολο καθαρισµό και απολύµανση. 

Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. 

Να έχει προστασία από τυχαία αναρρόφηση υγρών στο εσωτερικό της αντλίας 

µέσω ειδικού φίλτρου. 

Να έχει εύρος κενού περίπου από 0 έως 615[mm Hg], µε διάφανο µετρητή 

κενού και ευαίσθητη βαλβίδα ρύθµισης του κενού. 

Να έχει ικανότητα αναρρόφησης περίπου από 20 έως 30 λίτρα/λεπτό. 

Να διαθέτει βακτηριακό φίλτρο στην προσαγωγή της συσκευής & λαβή 

µεταφοράς. 

Να συνοδεύεται από µία (1) φιάλη χωρητικότητας 1[lit] ή 2[lit]. 

Να λειτουργεί µε ρυθµιζόµενο κενό έως 0,9[bar]. 

Να διαθέτει µανόµετρο κενού και ρυθµιστή κενού. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΛΥΧΝΙΑΣ  ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙA  ΤΕΣΣΕΡΑ   (4)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.000€ 
 

Η εξεταστική λυχνία να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, τελευταίας 

σύγχρονης τεχνολογίας, εγκατεστηµένη σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την 

άριστη λειτουργία της.  

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz]. 

Να φέρει διακόπτη on/off στην κεφαλή. 

Να λειτουργεί µε λάµπα αλογόνου 12[V]/50[W] είτε µε λάµπες led αντίστοιχης 

ισχύος και φωτεινότητας.   

Να είναι κατάλληλη για κάθε νοσοκοµειακή και κλινική εξέταση. 

Να έχει ισχύ φωτισµού περίπου 30.000[lux]/500[mm] σε θερµοκρασία 

χρώµατος περίπου 3.000 Κelvin. 

Να έχει διπλό άκαµπτο βραχίονα ρυθµιζόµενου ύψους για την προσαρµογή και 

σταθεροποίησή της στο επιθυµητό σηµείο. 

Η διάµετρος του πεδίου φωτός να είναι περίπου 18[cm] σε απόσταση 1[m]. 

Να διαθέτει ειδικό εξάρτηµα στήριξης στον τοίχο. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από 

την Υπηρεσία & να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ  ∆ΥΟ  (2)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.400€ 
 

Το φορείο ασθενών να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής 

κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Να είναι τροχήλατο και να έχει διαστάσεις περίπου 2000x700[mm] (MxΠ) και να µπορεί 

να µεταφέρει ασθενή βάρους τουλάχιστον 150 κιλών. 

Να φέρει τέσσερεις (4) περιστρεφόµενους τροχούς διαµέτρου περίπου 200[mm], οι δύο µε 

κεντρικό σύστηµα φρένων. Να διαθέτει κατευθυντήριο τροχό. 

Να είναι βαρέως τύπου και ο σκελετός του να είναι κατασκευασµένος από επιχρωµιωµένο 

ατσάλι στρογγυλής διατοµής και βαµµένο µε εποξική βαφή. H βάση να είναι καλυµµένη 

από υλικό ABS. 

Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι ακτινοδιαπερατή και να χωρίζεται σε δύο (2) τµήµατα 

(πλάτης και υπολοίπου σώµατος). 

Να εκτελεί κινήσεις TRENDELENBURG και REVERSE TRENDELENBURG 16
ο
  

τουλάχιστον µέσω gas spring. Η πλάτη του να έχει ανύψωση τουλάχιστον από 0 – 75
ο
 και 

να ρυθµίζεται µέσω gas spring. Στο τµήµα της πλάτης του να έχει θέση για στατώ ορού. 

Να φέρει πτυσσόµενα πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα. Να φέρει χειρολαβές στο άνω και 

κάτω µέρος του φορείου. Η ρύθµιση του ύψους του φορείου άνω – κάτω να γίνεται 

µηχανικά µε ποδοπετάλι από περίπου 50 έως 85[cm]. 

Να διαθέτει στρώµα µε αντιπυρική προστασία, αδιάβροχο, πάχους περίπου 50[mm]. 

Στις τέσσερεις γωνίες του να φέρει προσκρουστήρες για την απορρόφηση και την 

προστασία από τα κτυπήµατα. 

Στο τµήµα της κεφαλής του να φέρει υποδοχές για τον ιµατισµό του ασθενή και φιάλης 

οξυγόνου. 

Να συνοδεύεται από στατό ορού µε ρύθµιση του ύψους και ράφι στήριξης για µόνιτορ. 

Να δύναται να δεχθεί τα παρακάτω εξαρτήµατα τα οποία να προσφερθούν προς επιλογήν: 

ανοξείδωτο καλάθι εναπόθεσης ιµατισµού, ανοξείδωτη θήκη φιάλης οξυγόνου, 5
ο
  τροχό. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις: Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. Να 

διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης 

θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το 

οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΦΙΑΛΗΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€ 
 

Το τροχήλατο φιάλης να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας 

ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Το τροχήλατο να είναι κατασκευασµένο από αντιοξειδωτικό σωληνωτό πλαίσιο 

από εποξικά βαµµένο ατσάλι. 

Να είναι στερεωµένο σε δύο τροχούς διαµέτρου περίπου 150[mm].  

Να διαθέτει ράβδο ή διάταξη συγκράτησης µε ιµάντα.  

Να είναι εξοπλισµένο µε φιάλη πέντε (5) λίτρων Ο2. 

Να είναι λείο & να έχει στρογγυλεµένες ακµές & γωνίες για τον εύκολο 

καθαρισµό του. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 

& ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί 

την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος σε 

πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 

117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της 

εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ  ΚΑ∆ΟΥ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 450€ 
 

Ο τροχήλατος κάδος να είναι πλήρης, καινούργιος, αµεταχείριστος, τελευταίας 

ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Να είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) µε χειρολαβή. 

Ο κάδος του να είναι αφαιρούµενος από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι. 

Να έχει βάση µε τέσσερεις (4) περιστρεφόµενους τροχούς. 

Να έχει χωρητικότητα περίπου 15 λίτρων. 

Η κατασκευή του να είναι λεία και να έχει στρογγυλεµένες ακµές και γωνίες για 

τον εύκολο καθαρισµό του. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 

& ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί 

την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος σε 

πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 

117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της 

εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 600€ 
 

Το τροχήλατο εργαλειοδοσίας να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, 

τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) µε χειρολαβή. 

Να είναι ρυθµιζόµενου ύψους από περίπου 800[mm]  έως 1[m].  

Οι διαστάσεις δίσκου του να είναι κατά προσέγγιση 600Χ500[mm]. 

Να έχει βάση µε τέσσερεις (4) περιστρεφόµενους τροχούς διαµέτρου περίπου 

60[mm], εκ των οποίων οι δυο να φέρουν φρένο. 

Η ρύθµιση ύψους να πραγµατοποιείται µε υδραυλική αντλία που λειτουργεί µε 

πεντάλ. 

Η κατασκευή του να είναι λεία και να έχει στρογγυλεµένες ακµές και γωνίες για 

τον εύκολο καθαρισµό του. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 

& ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί 

την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος 

σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 

117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.000€ 
 

Η χειρουργική λυχνία να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, τελευταίας 

σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της.  

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] και να φέρει διακόπτη on/off 

στην κεφαλή της. 

Να έχει ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή και στοιχεία ελέγχου της. 

Να έχει βάση µε τέσσερεις (4) αντιστατικούς περιστρεφόµενους τροχούς, µε 

σύστηµα πέδησης.   

Με ρύθµιση ύψους άνω των 60[cm] και συνολικό ύψος άνω των 170[cm].  

Να είναι τεχνολογίας led µε θερµοκρασία χρώµατος πάνω από 4300°K.  

Η ένταση φωτός να είναι έως 80.000[Lux] σε απόσταση 1[m], µε δυνατότητα 

ρύθµισής της µέσω κοµβίων στην φωτιστική κεφαλή.  

Η διάµετρος του πεδίου φωτός να είναι περίπου 16[cm] σε απόσταση 1[m], µε 

βάθος οµοιόµορφου φωτισµού τουλάχιστον στα 120[cm]. 

Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης να είναι Ra>94. Η µετακίνηση του πεδίου 

εστίασης να επιτυγχάνεται µέσω αποστειρώσιµης αποσπώµενης χειρολαβής η 

οποία να βρίσκεται στο κέντρο του φωτιστικού σώµατος. 

Η φωτιστική κεφαλή και η βάση να έχουν λείες επιφάνειες, για να είναι 

εύκολες στο καθάρισµα και την απολύµανση. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις: Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία 

ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας (το πρότυπο IEC 60601-2-41) και 

να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΑΛΜΟΥ - ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 

ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΜΕ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ  ΒΑΣΗ 
 

    ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ (1)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.700€ 
 

Το µηχάνηµα να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής, 

τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.  

Να είναι φορητό, µικρών διαστάσεων και βάρους περίπου 3[kg]. 

Να παραδοθεί µε τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. 

Να λειτουργεί κατ’ επιθυµία του χειριστή είτε µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz], είτε 

µε τη χρήση αποκλειστικά του επαναφορτιζόµενου συσσωρευτή ο οποίος να έχει 

δυνατότητα αυτόνοµης συνεχούς λειτουργίας για τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών. 

Να διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 3,5’’ όπου να απεικονίζει ταυτόχρονα την 

συστολική, την διαστολική & την µέση πίεση καθώς επίσης και τον καρδιακό ρυθµό. 

Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί µετρήσεις σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες µε την 

ανάλογη περιχειρίδα. 

Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης να µπορεί να µετρηθεί: 

• Αυτόµατα σε τουλάχιστον δέκα (10) διαφορετικά χρονικά διαστήµατα (να 

αναφερθούν). 

• Χειροκίνητα (manual) οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατ’ επιθυµία του 

χρήστη.  

• Συνεχώς σε διαστήµατα τουλάχιστον των πέντε (5) δευτερολέπτων. 

Να φέρει µνήµη αποθήκευσης των µετρήσεων για τις τελευταίες τουλάχιστον 48 

ώρες για όλες τις µετρούµενες παραµέτρους, µε δυνατότητα ανάκλησης τους για 

ανασκόπηση, όπως επίσης µεταφοράς τους µέσω USB σε Η/Υ σε ειδικό λογισµικό 

για αποθήκευση και εκτύπωση. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισµικό. 

Να διαθέτει µονάδα µέτρησης οξυµετρίας µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µετρήσεων: 0 - 100% 

• Εύρος συναγερµών: 0 - 100% 

• Ακρίβεια: +-3%. 

• Καρδιακοί παλµοί: 40 - 280 bpm 

• Πληθυσµογραφική κυµατοµορφή σε πραγµατικό χρόνο. 

Να διαθέτει µονάδα θερµοκρασίας µε δυνατότητα µέτρησής της σε περίπου είκοσι 

(20) δευτερόλεπτα. 

Το µηχάνηµα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  



Σελίδα 2 από 2 

 

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την 

Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος σε 

πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 

και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του, 

για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την 

εγγύηση (π.χ. αναλώσιµα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. 

Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 

αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόµενων 

συσκευών.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε 

επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από 

εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα (το 

πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του 

από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 

Το µηχάνηµα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 

µε φροντίδα και δαπάνη του Προµηθευτή στο Αστικό Κέντρο Υγείας. Ο 

προµηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, µε χρόνο 

παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) µηνών. 

Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του 

και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης 

- συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το 

πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, 

άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.  



Σελίδα 1 από 3 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ   ΤΡΙΑ  (3)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.000€ 
 

Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι πλήρης, καινούργιος, αµεταχείριστος, 

τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα 

που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.  

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] και µε επαναφορτιζόµενες 

µπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών ή τουλάχιστον 100 εκτυπώσεων. 

Να είναι αυτόµατης και χειροκίνητης λειτουργίας. 

Η δειγµατοληψία να είναι τουλάχιστον 4000[Hz] ανά κανάλι. 

Το εύρος συχνοτήτων του ενισχυτή του ΗΚΓ να είναι από 0,05 – 300[Hz] για 

την καλύτερη ανάλυση σε εξετάσεις παίδων. 

Να συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασµούς standard 

και cabrera. Θα εκτιµηθεί η δυνατότητα συλλογής των απαγωγών και σε 

συνδυασµό ΝΕΗΒ. 

Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD, αδιάβροχη και αδιαπέραστη από 

σκόνη, διαστάσεων τουλάχιστον 8" όπου να απεικονίζονται: 

• Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα. 

• Ηµεροµηνία, ώρα και όνοµα ασθενή. 

• Ένδειξη µπαταρίας µε δυνατότητα ενηµέρωσης του χρήστη σε 

περίπτωση αποφόρτισης της κατά την λειτουργία. 

• Καρδιορυθµός. 

• Ταχύτητα καρδιογραφήµατος. 

• Ευαισθησία καρδιογραφήµατος. 

• ∆ιάφορα µηνύµατα συστήµατος ή και οδηγίες. 

• Κατάσταση φίλτρου (ενεργοποιηµένο ή µη). 

• Τυχόν αποκόλλησης ή µη καλής επαφής των ηλεκτροδίων. Να υπάρχει 

και ηχητική ένδειξη. 

Να διαθέτει ενσωµατωµένο αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο αφής, αδιάβροχο και 

αδιαπέραστο από σκόνη, για την εισαγωγή στοιχείων του ασθενούς (όχι µέσω 

της οθόνης). 

Να διαθέτει καταγραφικό έξι / δώδεκα καναλιών, θερµικού τύπου, µε εύρος 

συχνοτήτων από 0.05 - 150[Hz] για την εκτύπωση σε χαρτί µεγέθους 

τουλάχιστον 200[mm] (A4). 

Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων εκτύπωσης κατά την 

αυτόµατη λειτουργία. Απαραίτητη είναι η ταυτόχρονη εκτύπωση των 12 

απαγωγών σε µία σελίδα. 
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Η ταχύτητα εκτύπωσης να µπορεί να ρυθµιστεί στα 5/10/25/50[mm/s] και η 

ευαισθησία να µπορεί να ρυθµιστεί χειροκίνητα στα 5/10/20[mm/mV] ή και 

αυτόµατα. 

Να περιέχει φίλτρα µυϊκά στα 25, 35[Hz] καθώς και φίλτρα δικτύου στα 50 και 

60[Hz]. Επιπλέον φίλτρα θα εκτιµηθούν θετικά. 

Να διαθέτει αναγνώριση βηµατοδοτικών παλµών. 

Να διαθέτει πρόγραµµα µετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και 

ενήλικες. 

Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην µνήµη του και αρχειοθέτησης 

ηλεκτροκαρδιογραφηµάτων τουλάχιστον 300 εξετάσεων. Να διαθέτει την 

δυνατότητα προεπισκόπησης του ΗΚΓφήµατος πριν την εκτύπωση. 

Να διαθέτει µνήµη για την αποθήκευση των τελευταίων 5 λεπτών του ΗΚΓ 

(Full disclosure) σε όλα τα κανάλια για την µεταφορά τους σε λογισµικό σε 

Η/Υ. 

Να έχει την δυνατότητα µεταφοράς των εξετάσεων στην µνήµη σε ειδικό 

λογισµικό σε Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση ή ανάλυση των 

καρδιογραφηµάτων. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισµικό του Η/Υ. 

Να αναφερθούν οι τρόποι σύνδεσης του συστήµατος µε τον Η/Υ.  

Να διαθέτει τουλάχιστον θύρα Ethernet και να δύναται να διαθέτει WLAN. 

Να διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής της εξέτασης σε µορφή PDF.  

Να διαθέτει USB θύρα για την σύνδεση συστήµατος BARCODE READER. 

Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθµισης µε: 

• Λογισµικό βηµατοδοτικών µετρήσεων. 

• Υποστήριξη DICOM. 

Το βάρος του να µην υπερβαίνει τα 4,5[Kg]. 

Να διαθέτει τροχήλατη βάση µε ένα συρτάρι, δύο ράφια και βραχίονα για την 

στήριξη του καλωδίου του ηλεκτροκαρδιογράφου. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και 

ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 



Σελίδα 3 από 3 

 

του, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από 

την εγγύηση (π.χ. αναλώσιµα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αναφερθούν. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία 

υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται 

η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 

αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξη της προσφερόµενης 

συσκευής.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε 

επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από 

εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα 

(το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική 

ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 

Το µηχάνηµα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, µε φροντίδα και δαπάνη του Προµηθευτή στο Αστικό Κέντρο 

Υγείας. Ο προµηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων, µε χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) µηνών. 

Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία 

του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια 

οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να 

αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του 

κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα 

Αγγλικά.  

Να δοθούν οικονοµικές προσφορές για την συντήρηση του µηχανήµατος 

συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιµων, µαζί µε τα 

πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόµενη τιµή συντήρησης, που 

θα ισχύσει µετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΤΡΙΩΝ  ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ   ΤΡΙΑ  (3)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.200€ 
 

Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι πλήρης, καινούργιος, αµεταχείριστος, 

τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα 

που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.  

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] και µε επαναφορτιζόµενες 

µπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 5 ωρών ή τουλάχιστον 300 ΗΚΓφηµάτων 

στην αυτόµατη λειτουργία. 

Να είναι αυτόµατης και χειροκίνητης λειτουργίας. 

Η απόκριση συχνότητας να είναι από 0.05 – 150[Hz] και η δειγµατοληψία να 

είναι τουλάχιστον 1.000[Hz]. 

Να συλλέγει και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασµούς standard και Cabrera 

µε την χρήση 10πολικού καλωδίου. 

Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD διαστάσεων τουλάχιστον 3" όπου να 

απεικονίζονται: 

• Έως και 12 απαγωγές. 

• Ώρα, ηλικία και αριθµό ασθενή. 

• Ένδειξη µπαταρίας µε δυνατότητα ενηµέρωσης του χρήστη σε 

περίπτωση αποφόρτισης της κατά την λειτουργία. 

• Ο καρδιορυθµός. 

• Ταχύτητα καρδιογραφήµατος. 

• Ευαισθησία καρδιογραφήµατος.  

• ∆ιάφορα µηνύµατα συστήµατος. 

• Κατάσταση φίλτρου.  

• Τυχόν αποκόλλησης ή µη καλής επαφής των ηλεκτροδίων. Να υπάρχει 

και ηχητική ένδειξη. 

Να διαθέτει πληκτρολόγιο µεµβράνης για την εκτέλεση των λειτουργιών. 

Να µπορεί ο χρήστης να εισάγει στοιχεία ασθενή. Να αναλυθεί ο τρόπος. 

Να διαθέτει καταγραφικό τριών καναλιών, θερµικού τύπου, για την εκτύπωση 

σε χαρτί µεγέθους τουλάχιστον 70[mm]. Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης 

και σε εξωτερικό εκτυπωτή. 

Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως µονοκάναλος. Επιπλέον εκτυπώσεις να 

αναφερθούν. Οπωσδήποτε να περιλαµβάνεται & τριών καναλιών& µία ρυθµού. 

Η ταχύτητα εκτύπωσης να µπορεί να ρυθµιστεί στα 5/10/25/50[mm/s] και η 

ευαισθησία να µπορεί να ρυθµιστεί χειροκίνητα στα 5/10/20[mm/mV] ή και 

αυτόµατα. 
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Να διαθέτει προγράµµατα µετρήσεων και διάγνωσης. Να διαθέτει και 

πρόγραµµα µέσων όρων. 

Να διαθέτει φίλτρα, µυϊκά στα 25, 35[Hz], δικτύου, ψηφιακά µεταξύ 0.05 – 

0.67[Hz] και χαµηλών συχνοτήτων µεταξύ των 75 – 150[Hz]. 

Να διαθέτει µνήµη αποθήκευσης τουλάχιστον 150 εξετάσεων. Να διαθέτει 

δυνατότητα αποθήκευσης και σε µορφή PDF. 

Να έχει την δυνατότητα µεταφοράς των εξετάσεων στην µνήµη σε ειδικό 

λογισµικό σε Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση ή ανάλυση των 

καρδιογραφηµάτων. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισµικό. Να διαθέτει 

σειριακή θύρα και θύρα δικτύου για την µεταφορά των δεδοµένων. 

Να διαθέτει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης µετά από ορισµένο χρόνο 

σε περίπτωση αδράνειας της συσκευής. 

Να διαθέτει τροχήλατη βάση µε ένα συρτάρι, δύο ράφια και βραχίονα για την 

στήριξη του καλωδίου του ηλεκτροκαρδιογράφου. 

Το βάρος του να µην υπερβαίνει τα 3.0[kg]. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και 

ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από 

την εγγύηση (π.χ. αναλώσιµα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αναφερθούν. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία 

υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται 

η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 

αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξη της προσφερόµενης 

συσκευής.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 
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προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε 

επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από 

εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα 

(το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική 

ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 

Το µηχάνηµα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, µε φροντίδα και δαπάνη του Προµηθευτή στο Αστικό Κέντρο 

Υγείας. Ο προµηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων, µε χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) µηνών. 

Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία 

του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια 

οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να 

αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του 

κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα 

Αγγλικά.  

Να δοθούν οικονοµικές προσφορές για την συντήρηση του µηχανήµατος 

συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιµων, µαζί µε τα 

πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόµενη τιµή συντήρησης, που 

θα ισχύσει µετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500€ 
 

Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι καινούργια, αµεταχείριστα, τελευταίας 

ανθεκτικής κατασκευής, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, να 

αποστειρώνονται σε κλίβανο & να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση.  

Να δοθούν δύο (2) σετ εργαλείων ραµµάτων για εξωτερικούς ασθενείς που να 

περιέχουν τουλάχιστον:   

• ψαλίδι επέµβασης 11,5[cm] str. sh/sh X 1 

• λαβίδα ιστών 14,5[cm] 1 Χ 2 X 1 

• λαβίδα mosquito 12,5[cm] str. X 1 

• βελονοκάτοχο crile - wood 15[cm] Χ 1 

Επίσης να δοθούν δύο (2) σετ εργαλείων αφαίρεσης ραµµάτων για εξωτερικούς 

ασθενείς που να περιέχουν τουλάχιστον:   

• ψαλίδι ραµµάτων spencer 13[cm] str. Χ 1 

• τσιµπίδα για το βαµβάκι adson 12[cm] Χ 1 

• λαβίδα ιστών adson 12[cm] 1 Χ 2 Χ 1 

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά 

- βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

των προσφεροµένων ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  

 



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟ∆ΙΑΣ  ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 300€ 
 

Η ποδιά ακτινοπροστασίας να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, 

τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής από µόλυβδο και να περιλαµβάνει όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται για την προστασία των χρηστών από τις ακτίνες  Χ. 

Να είναι ένδυµα κατάλληλο για χρήση σε διαδικασίες ρουτίνας 

ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, για την προστασία του προσωπικού. 

Να είναι κατασκευασµένο από πολύφυλλο ύφασµα µολυβδούχου βινυλίου. 

Η αναφερόµενη ποδιά να καλύπτει τον χρήστη πάνω από τους ώµους του έως 

πάνω από τους µηρούς του, µε ισοδύναµο µολύβδου 0,5[mm]. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

∆ΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ  ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ  ∆ΙΠΛΟ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ  ΕΞΙ  (6)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.200€ 
 

Το διπλό επιτοίχιο διαφανοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, 

τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα 

που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Η τροφοδοσία του να γίνεται µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] από 

ρευµατολήπτη τύπου σούκο. 

Να έχει δύο θέσεις για προβολή ακτινογραφικών φιλµ µε ειδικό συνεχόµενο 

έλασµα υψηλής αντοχής, που να εξασφαλίζει σταθερή στερέωση χωρίς να 

καταστρέφει τα φιλµ.  

Να είναι κατασκευασµένο από λαµαρίνα 8/10 µε αντιοξειδωτική προστασία 

βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή και να φέρει κάλυµµα από plexiglass πάχους 

3[mm], µε δύο (2) διακόπτες και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 

Να αναρτάται  σε τοίχο. 

Oι πηγές φωτισµού να είναι σε θερµοκρασία χρώµατος περίπου 6500
0 

Kelvin 

και να παρέχουν φυσικό φως ηµέρας. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

∆ΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ  ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ  ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.200€ 
 

Το επιτοίχιο πολλαπλό διαφανοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, 

αµεταχείριστο, σύγχρονης υψηλής ποιότητας κατασκευής και να περιλαµβάνει 

όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Η τροφοδοσία του να γίνεται µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] από 

ρευµατολήπτη τύπου σούκο. 

Να διαθέτει δύο τµήµατα (άνω - κάτω) και κάθε τµήµα να φέρει τέσσερις 

θέσεις για ακτινογραφίες 36x43[cm]. 

Να έχει δύο διακόπτες για την ενεργοποίηση της κάθε θέσης ξεχωριστά. 

Η φωτεινότητα να ρυθµίζεται µε ροοστάτη ή µε διακόπτη. 

Οι πηγές φωτισµού να είναι σε θερµοκρασία χρώµατος περίπου 6500
0
 Kelvin. 

Να έχει εξωτερικές διαστάσεις µικρότερες από 180x120x30[cm]. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  
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