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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
 

    ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ (1)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  4.000€ 
 

Ο κλίβανος να είναι πλήρης, καινούργιος, αµεταχείριστος, τελευταίας γενιάς και να 

περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για τις περιγραφόµενες 

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

O κλίβανος να χρησιµοποιεί για την αποστείρωση ατµό. 

Να έχει χωρητικότητα 20[lt] περίπου και  ο θάλαµος να έχει βάθος περίπου 40[cm]. 

Να διαθέτει τουλάχιστον (3) ανοξείδωτα ράφια - δίσκους τοποθέτησης υλικών και 

χειρολαβή έλξης για τους δίσκους. 

Να έχει κυλινδρικό θάλαµο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και πόρτα µε 

τριπλό κλείδωµα ασφαλείας.  

Ο θάλαµος να έχει µόνωση από κατάλληλο κεραµικό υλικό. 

Να έχει πέντε προγράµµατα λειτουργίας: πρόγραµµα Flash, δύο προγράµµατα στους 

134
0 
C,  δύο προγράµµατα στους 121

0
C. 

Να έχει στην πρόσοψή του ψηφιακό display που να παρουσιάζονται και να ελέγχονται 

οι παράµετροι: εύρος θερµοκρασίας, χρόνος, ένδειξη πίεσης, επιλεγόµενο πρόγραµµα. 

Επίσης να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για θέρµανση, αποστείρωση, εκτόνωση, 

στέγνωµα, σφάλµα λειτουργίας, ανάγκης προσθήκης νερού και κλείσιµο πόρτας. 

Να διαθέτει βακτηριακό φίλτρο για τον εισερχόµενο αέρα και ενσωµατωµένη αντλία 

κενού που να εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα  αποστείρωσης για τυλιγµένα και 

ατύλιχτα εργαλεία καθώς και καλύτερο στέγνωµα µετά το πέρας του κύκλου 

αποστείρωσης. Να διαθέτει ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή. 

Να ειδοποιεί µε ηχητικό και οπτικό σήµα για τυχόν ανωµαλίες του κύκλου και να 

ειδοποιεί σε περίπτωση µη καλής αποστείρωσης. 

Να διαθέτει σύστηµα αναµονής ώστε µετά το άνοιγµα του κλιβάνου αυτός να 

παραµένει στη θερµοκρασία των 80
0
 C περίπου και εάν κατά τη διάρκεια µιας ώρας 

δεν χρησιµοποιηθεί, ο κλίβανος να κλείνει αυτόµατα. 

Nα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος, να µην απαιτεί εξωτερικές συνδέσεις και να 

διαθέτει διπλό δοχείο για απιονισµένο και χρησιµοποιηµένο νερό. Κάθε δοχείο να 

είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα που να ανιχνεύει τα επίπεδα της στάθµης του νερού 

(µέγιστη - ελάχιστη) µε αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη και άναµµα του αντίστοιχου 

λαµπτήρα.  

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 
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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 εξοπλισµού 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 τους 

και τους τεχνικούς για τις επισκευές του µηχανήµατος 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 κλιβάνου 

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 

ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΠΑΓΚΟΥ 
 

                     ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.840€ 
 

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 100 λίτρα.  

Με εσωτερικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα. Να φέρει ρυθµιζόµενα ράφια. Το 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).  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΛΙΝΗ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
 

                      ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΡΙΑ  (3)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.200€ 
 

Η ηλεκτρική κλίνη νοσηλείας να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, τελευταίας 

γενιάς και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη 

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

H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 Χ 90[cm] (+-10%), 

αποτελούµενη από προσθαφαιρούµενα τµήµατα: πλάτης, λεκάνης, µηρών και ποδιών, 

κατασκευασµένα από πλαστικό υλικό για τον εύκολο καθαρισµό και απολύµανση. 

Να διαθέτει ενσωµατωµένη προέκταση για την υποδοχή ασθενών µεγαλύτερου ύψους 

(να αναφερθεί το µήκος προς αξιολόγηση). 

Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για βάρος τουλάχιστον 230 κιλά (ασφαλές 

φορτίο λειτουργίας). 

Οι µετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα και να έχουν τη 

δυνατότητα ασφάλισης στο σασί της κλίνης. Να είναι από πλαστικό υλικό. 

Η βάση της µετόπης κεφαλής να είναι σταθερή ούτως ώστε να µην ακολουθεί τις 

κινήσεις της κλίνης. 

Να δύναται να διαθέτει τα κάτωθι πλαϊνά κιγκλιδώµατα αµφίπλευρα της κλίνης: 

• Μεταλλικό κιγκλίδωµα µε µηχανισµό απελευθέρωσης στο πάνω µέρος του προς 

αποφυγή τραυµατισµού. Να καλύπτει τουλάχιστον τα 3/4 της κλίνης. 

• Ζεύγος πλαϊνών κιγκλιδωµάτων (τέσσερα στο σύνολο τους), από πλαστικό υλικό, 

που να προφυλάσσουν τον ασθενή από πτώση, αλλά να καθιστούν δυνατή την 

εύκολη αποβίβαση αυτού, όταν παραστεί ανάγκη. Να καλύπτουν όλη την 

επιφάνεια κατάκλισης κατά µήκος. Να δύναται να δεχτούν ενσωµατωµένα 

χειριστήρια αφής για τον χειρισµό κάποιων κινήσεων  (να αναφερθούν) τόσο από 

τον ασθενή εσωτερικά, όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό εξωτερικά. Να 

δύναται να διαθέτουν και ένδειξη γωνίας του τµήµατος πλάτης και 

ANTI/TRENDELENBURG. Οι ενδείξεις να δύναται να είναι φωτιζόµενες για 

την διευκόλυνση του νοσηλευτικού προσωπικού σε περιβάλλον χαµηλού 

φωτισµού. 

Να προσφερθούν προς επιλογή οι παραπάνω δυνατότητες. 

Να διαθέτει ενσύρµατο χειριστήριο για το νοσηλευτικό προσωπικό στην πλευρά των 

ποδιών, το οποίο θα µπορεί να ελέγχει τις ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης και να έχει τη 

δυνατότητα επιλεκτικής αποµόνωσης - περιορισµό ορισµένων κινήσεων της κλίνης, 

από µέρους του ασθενούς. Να υπάρχει η δυνατότητα µε το πάτηµα ενός κουµπιού να 

λαµβάνονται προγραµµατισµένες κινήσεις όπως Τrendelenburg, CPR, καθιστικής 

καρδιολογικής καρέκλας και για την λήψη της εξεταστικής θέσης (οριζοντίωση της 

κλίνης) σε περίπτωση όπου το νοσηλευτικό προσωπικό χρειάζεται να εκτελέσει 

εξέταση ρουτίνας. 

Να µπορεί να λάβει ηλεκτρικά τις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ηλεκτρική ρύθµιση ύψους από 40-75[cm] περίπου (+-10%), για την εύκολη 

εξέταση και τοποθέτηση του ασθενούς. 
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2. Ηλεκτρική ρύθµιση τµήµατος πλάτης τουλάχιστον 60
0
 µοίρες. 

3. Ηλεκτρική ρύθµιση τµήµατος µηρών τουλάχιστον  20
0
. 

4. Ηλεκτρική ρύθµιση Trendelburg \ anti - trendelenburg τουλάχιστον 12
0
. 

Να διαθέτει ενσύρµατο χειριστήριο για την ρύθµιση της πλάτης, µηρών, του ύψους και 

της θέσης autocontour από τον πλευρά του ασθενή. Να δύναται να διαθέτει φωτιζόµενα 

κοµβία στο χειριστήριο για το χειρισµό κατά την νυχτερινή περίοδο όπως επίσης να 

δύναται να αποσπάται το χειριστήριο από την κλίνη χωρίς εργαλεία. Να προσφερθεί 

προς επιλογή η δυνατότητα αυτή.  

Τα χειριστήρια να διαθέτουν κουµπί ή άλλο τρόπο ενεργοποίησης των ηλεκτρικών 

ρυθµίσεων ούτως ώστε να υπάρχει περιορισµός σε απρόσκοπτες κινήσεις. Σε 

περίπτωση µη ρύθµισης της κλίνης τα χειριστήρια να κλειδώνουν αυτόµατα µετά το 

πέρας ορισµένου χρόνου. 

Να υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης επιπλέον ενσωµατωµένων κοµβίων εξωτερικά στα 

πλαϊνά κιγκλιδώµατα για την ρύθµιση του ύψους της κλίνης. Τα κοµβία να 

εξυπηρετούν τον ασθενή να προσαρµόσει το ύψος της κλίνης στα δικά του σωµατικά 

χαρακτηριστικά και να τον βοηθήσει κατά την έγερση του από αυτή χωρίς την βοήθεια 

του νοσηλευτικού προσωπικού. Να προσφερθούν προς επιλογή. 

Να λαµβάνει τη θέση ανάγκης CPR µηχανικά και από τις δύο πλευρές της κλίνης. 

Το τµήµα της πλάτης να έχει τέτοια λειτουργία µετακινήσεως ούτως ώστε να 

αποφεύγονται οι πιέσεις που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. 

Να διαθέτει µπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων, σε περιπτώσεις διακοπής 

ρεύµατος ή µετακίνησης της κλίνης. 

Να φέρει τέσσερις θέσεις για στατό ορού ή χειρολαβή έλξεως. Να περιλαµβάνεται ένα 

ανοξείδωτο στατό ορού µε τέσσερα µεταλλικά ανοξείδωτα άγκιστρα. 

Να δύναται να διαθέτει σύστηµα αισθητήρων οι οποίοι να ελέγχουν: 

• Την κατάσταση των πλαϊνών κιγκλιδωµάτων (πάνω ή κάτω), 

• Την γωνία του τµήµατος πλάτης (άνω ή κάτω των 30
0
), 

• Την επιφάνεια  κατάκλισης αν είναι στο κατώτερο σηµείο, 

• Την κατάσταση του κεντρικού συστήµατος φρένων (ενεργοποιηµένο ή όχι). 

Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον 150[mm] µε κεντρικό σύστηµα φρένων 

από δύο σηµεία. Να προσφερθούν προς επιλογή: 

• ∆ιπλοί τροχοί 150[mm]. 

• Σύστηµα ηχητικής προειδοποίησης όταν η κλίνη δεν είναι πλήρως 

ακινητοποιηµένο (θέση στάθµευσης). 

Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.  

Να διαθέτει στρώµα από ειδικής πυκνότητας υλικό τριών διαφορετικών στρώσεων 

τουλάχιστον και να λαµβάνει κάθε επιθυµητή θέση. Το µέγεθος του στρώµατος να είναι 

ανάλογο µε τις διαστάσεις της κλίνης. Το στρώµα να διαθέτει κάλυµµα από υλικό 

αδιάβροχο, αντιµικροβιακό, αεροδιαπερατό, βραδύκαυστο και ενάντια στην δηµιουργία 

µυκήτων. 

Να διαθέτει βάση διαγραµµάτων µε άγκιστρο για την τοποθέτηση εγγράφων. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  



Σελίδα 3 από 3 

 

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 εξοπλισµού 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. Οι κλίνες θα εγκατασταθούν και θα 

παραδοθούν 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 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.  

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 της 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 

ΣΤΑΤΟ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ   (4)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 560€ 
 

Το στατό ορών να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας 

ανθεκτικής κατασκευής από 100% ανοξείδωτο χάλυβα και να περιλαµβάνει 

όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Να είναι σωληνωτού σχήµατος, ρυθµιζόµενου ύψους από περίπου 135 έως 

215[cm] και να διαθέτει µηχανισµό που να κλειδώνει µε ασφάλεια στο 

επιθυµητό ύψος. 

Στο άνω µέρος να φέρει σύστηµα µε δύο (2) άγκιστρα για την ανάρτηση  των 

ορών. Το σύστηµα αυτό να είναι προσθαφαιρούµενο για να µπορεί να 

καθαρίζεται. 

Να φέρεται πάνω σε τροχήλατη 5άκτινη βάση και οι περιστρεφόµενοι τροχοί 

να είναι υψηλής ποιότητας. 

Να είναι κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

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 

ΠΑΡΑΒΑΝ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΡΙΑ   (3)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 450€ 
 

Το τροχήλατο παραβάν 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 τροχήλατο παραβάν να είναι τρίφυλλο, µε µεταλλικό πλαίσιο από 

ανοξείδωτο σωλήνα διατοµής περίπου  ∅21[cm] και πάχους περίπου 1.2[mm]. 

Το ύφασµα να είναι σεντονόπανο αρίστης ποιότητας. 

Να φέρει 6 διπλούς  πλαστικούς περιστρεφόµενους τροχούς υψηλής ποιότητας. 

Να έχει τουλάχιστον τις εξής διαστάσεις: πλάτος 1,80[m] και ύψος 1,70[m]. 

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 

ΚΛΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 

   ΤΕΜΑΧΙA  ΤΕΣΣΕΡΑ   (4)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 960€ 
 

Η κλίνη εξεταστηρίου να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, κατάλληλη 

για ενήλικες, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να περιλαµβάνει όλα τα 

εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της. 

Να έχει µεταλλικό σκελετό από στρογγυλό σωλήνα διατοµής περίπου 25[mm], 

ανοξείδωτο, µε σταθερά πόδια και ανακλινόµενο, ποµπέ προσκέφαλο. 

Να είναι διαστάσεων περίπου 190Χ65Χ70[cm]. 

Να φέρει ξύλινη επιφάνεια κατάκλισης, µε στρώµα από αφρώδες υλικό 

πυκνότητας ΝΟ 400, πάχους 10[cm] περίπου, µε επένδυση από δερµατίνη 

καλής ποιότητας, ανθεκτικής στα καθαριστικά και απολυµαντικά. 

Να έχει θέση στο πίσω µέρος για εξεταστικό χαρτί. 

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 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΑΚΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙA  ΠΕΝΤΕ   (5)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500€ 
 

Το σκαλοπατάκι εξεταστικής κλίνη να είναι πλήρες, καινούργιο, 

αµεταχείριστο, κατάλληλο για ενήλικες, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής 

και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα του. 

Να είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό σκελετό επιχρωµιωµένο, από 

σωλήνα διαµέτρου περίπου 26[cm] και πάχους περίπου 1,5[mm] µε 

αντιολισθητική βάση. 

Το πάτηµα να αποτελείται από ξύλο επικαλυµµένο µε λάστιχο αντιολισθητικό 

µαύρου χρώµατος. 

Να έχει τις εξής περίπου διαστάσεις: 0,25Χ0,46Χ0,26[m]. 

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 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 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ  ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ  
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 600€ 
 

Η πολυθρόνα αιµοληψίας να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, για 

ενήλικες, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής & να περιλαµβάνει όλα τα 

εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της. 

Να είναι ένας επενδυµένος φουσκωτός καναπές µε πλενόµενο, ανθεκτικό υλικό 

από δερµατίνη. 

Να παίρνει θέση Trendelenburg. 

Το τµήµα της πλάτης να κινείται προς τα πίσω µε ταυτόχρονη ανύψωση του 

τµήµατος των ποδιών. 

Να περιλαµβάνει δύο (2) βραχίονες υποστήριξης και στις δύο πλευρές της 

πολυθρόνας, πλήρως ρυθµιζόµενους σε όλες τις κατευθύνσεις. 

Να έχει ενσωµατωµένη βάση στήριξης για ρολό χαρτιού. 

Το οριζόντιο µήκος της να είναι τουλάχιστον 180 [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 

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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ  
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000€ 
 

Το ηλεκτρικό γυψοπρίονο να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, 

τελευταίας ανθεκτικής τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα 

που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Να δύναται να λειτουργεί και µε αντλίες κενού για γύψο προκειµένου να κόβει 

και να συλλέγει τη σκόνη του κατά την κοπή. 

Το ηλεκτρικό γυψοπρίονο να είναι φορητό µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία από 

τάση δικτύου 220[V]. 

Να λειτουργεί σε χαµηλά επίπεδα θορύβου. 

Να αποτελείται από τη µονάδα φόρτισης της µπαταρίας και µια δεύτερη 

επαναφορτιζόµενη µπαταρία Li-ion τουλάχιστο 1700[mAh]. 

Να διαθέτει κινητή βάση στήριξης. 

Να είναι εξοπλισµένο µε τρείς (3) διαφορετικούς διαµέτρους λεπίδων. 

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.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500€ 
 

Ο αυτόµατος 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 ενέργειας, φορητός, µικρού όγκου και βάρους µικρότερος 

των 2[kg] συµπεριλαµβανοµένης της επαναφορτιζόµενης µπαταρίας του. 

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

Η ελάχιστη αποδιδόµενη ενέργεια του να είναι τουλάχιστο 150[J]. 

Να µπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 100 απινιδώσεις στην µέγιστη ενέργεια ή 

να λειτουργεί ως µόνιτορ παρακολούθησης τουλάχιστον για 3 ώρες µε µη 

επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Η διάρκειας ζωής της µπαταρίας σε κατάστασης 

αναµονής να είναι τουλάχιστον για 4 χρόνια. 

Να λειτουργεί µε αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια τύπου pads τόσο για ενήλικες όσο 

και για παιδιά, µε αυτόµατη αναγνώριση κατά την τοποθέτησή τους. 

Να µετράει αυτόµατα την αγωγιµότητα του σώµατος του ασθενούς και να 

αποδίδει την κατάλληλη ενέργεια απινίδωσης. 

Η αυτόµατη λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει 

φωνητικές και οπτικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τις 

Ευρωπαϊκές οδηγίες ERC. 

Να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί και χειροκίνητα µε δυνατότητα επιλογής 

της ενέργειας και την χρονική στιγµή απόδοσής της. Να προσφερθεί προς 

επιλογή. 

Να διαθέτει κυκλώµατα ανάλυσης του ΗΚΓ, αναγνώρισης αρρυθµιών που 

χρήζουν απινίδωσης, να φορτίζει αυτόµατα και να ειδοποιεί τον χειριστή για 

την εκτέλεση της απινίδωσης. 

Να διαθέτει µνήµη για την αποθήκευση: 

• Των συµβάντων. Να αναφερθεί ο αριθµός προς αξιολόγηση. 

• Το ΗΚΓ του ασθενή. Να αναφερθεί ο χρόνος προς αξιολόγηση. 

• Περιβαντολλογικών θορύβων όπως οµιλία χρήστη κλπ. 

Τα δεδοµένα να µεταφέρονται σε Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση. 

Να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου κατά:  

• Την εκκίνηση της συσκευής, 

• Την αλλαγή της µπαταρίας 

• Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. ανά εβδοµάδα). 

Ο χρόνος φόρτισης για την απόδοση της απινίδωση να είναι µικρότερος των 10 
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δευτερολέπτων. 

Να διαθέτει ηχητική καθοδήγηση του χρήστη µε τον ανάλογο ρυθµό κατά την 

απόδοση των θωρακικών συµπιέσεων κατά την εκτέλεση της Καρδιο-

αναπνευστικής Αναζωογόνησης. 

Να διαθέτει οθόνη LCD στην οποία να απεικονίζονται: 

• Η κυµατοµορφή του καρδιογραφήµατος. 

• ∆ιάφορα τεχνικά και λειτουργικά µηνύµατα όπως ο χρόνος λειτουργίας, 

ο αριθµός των αποδιδόµενων απινιδώσεων, στάθµη της µπαταρίας και 

της µνήµης. 

Να παραδοθεί µε ένα σετ αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων ενηλίκων, µία επιπλέον 

επαναφορτιζόµενη µπαταρία, µνήµη και τσάντα 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 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.  

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 
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(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 µηχανήµατος 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 αυτόµατου 

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.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ  ΣΕΤ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ   ΤΡΙΑ  (3)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.250€ 
 

Το σετ να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής 

κατασκευής & να παραδοθεί µε όλα τα εξαρτήµατα του για την άριστη 

λειτουργία του. 

Να περιλαµβάνει µεταλλική χειρολαβή µε περιστροφική κίνηση, λαµπτήρα µε 

αυξοµείωση φωτισµού, η οποία να δέχεται τα παρακάτω: 

1.1 ∆ιαγνωστικό οφθαλµοσκόπιο κατάλληλο για µικρές ή µεγάλες κόρες 

οφθαλµών. 

1.2. Να έχει φακούς οι οποίοι να ελαχιστοποιούν την αντανάκλαση του φωτός 

και λαµπτήρα αλογόνου για έντονο και λευκό φωτισµό. 

1.3. Να διαθέτει ένα διάφραγµα.  

2.1. ∆ιαγνωστικό ωτοσκόπιο µε φωτισµό αλογόνου.  

2.2. Φακό παρατήρησης µε µεγέθυνση x3 και η εσωτερική του κατασκευή να 

είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η µείωση των αντανακλάσεων. 

2.3. Να έχει τη δυνατότητα εύκολης µετατροπής σε εξεταστικό διαστελλόµενο 

ρινοσκόπιο. 

2.4. Να περιλαµβάνει σειρά µε 3 χωνάκια πολλαπλών χρήσεων για ενήλικες 

και να έχει τη δυνατότητα χρήσης και αντίστοιχων αναλωσίµων. 

3. ∆ύο καθρεπτάκια λάρυγγος και ειδική χειρολαβή συµβατή µε τα παραπάνω 

εξαρτήµατα καθώς και ανταλλακτική λυχνία. 

4. Ειδική θήκη για όλα τα ανωτέρω. 

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.  



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΕΠΙ∆ΕΣΗΣ  ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΜΕΣΑΙΟ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ  ΠΕΝΤΕ   (5)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500€ 
 

Το τροχήλατο να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας 

ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Ο σκελετός του να είναι κατασκευασµένος από στρογγυλή ανοξείδωτη 

µεταλλική σωλήνα (INOX). 

Να φέρει δύο ράφια από ανοξείδωτη λαµαρίνα (INOX), τα οποία περιµετρικά 

στις τρεις (3) πλευρές σε σχήµα (Π) να φέρουν προστατευτικό κάγκελο. 

Να φέρει ένα συρτάρι και υποδοχή για κάδο ή λεκάνη. 

Να έχει µέγεθος περίπου 800Χ750Χ500[mm] (ΥxΠxΒ). 

Να φέρει τέσσερεις (4) περιστρεφόµενους τροχούς, οι δύο 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 

TΡΟΧΗΛΑΤΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ / ΕΠΙ∆ΕΣΗΣ  ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.800€ 
 

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

κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Το τροχήλατο να είναι κατασκευασµένο από ανακυκλώσιµο πολυµερές πλαστικό υλικό 

µεγάλης ανθεκτικότητας. 

Το τροχήλατο να είναι εξ' ολοκλήρου πλενόµενο και απολυµαινόµενο. Όλες οι 

επιφάνειές του, εσωτερικές & εξωτερικές να είναι λείες και να έχει στρογγυλεµένες 

ακµές και γωνίες για τον εύκολο καθαρισµό του. 

Να φέρει στο πλάι του χειρολαβή για την εύκολη οδήγησή του. 

Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 840Χ670Χ1090[mm]  (MxBxY). 

Να διαθέτει επιπλέον ενσωµατωµένη συρόµενη επιφάνεια διαστάσεων περίπου 

35x38[cm]. Το τροχήλατο να περιλαµβάνει: 

Σετ ανακλινόµενων θηκών 9 θέσεων, 

Κάδο απορριµµάτων µε πλαστική σακούλα περίπου 15 λίτρων, 

Στήριγµα δοχείου αιχµηρών αντικειµένων, 

Ανοιχτήρι αµπούλας. 

Να φέρει συνδυασµό πέντε συρταριών εκ των οποίων τα δύο να έχουν ύψος περίπου 

100[mm], τα δύο να έχουν ύψος περίπου 150[mm] και το τελευταίο να έχει ύψος 

περίπου 250[mm]. 

Όλα τα συρτάρια να φέρουν εσωτερικά διαχωριστικά. 

Στη βάση στις 4 γωνίες να φέρει προσκρουστήρες & τέσσερεις (4) περιστρεφόµενες 

ρόδες, διαµέτρου περίπου 125[mm], οι δύο εξ αυτών να φέρουν φρένο. 

Να διαθέτει περιµετρικά και στις τέσσερεις γωνίες της βάσης του, προσκρουστήρες για 

την εξοµάλυνση των κραδασµών. 

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 

TΡΟΧΗΛΑΤΟΥ  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ / ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500€ 
 

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

κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Το τροχήλατο να είναι κατασκευασµένο από ανακυκλώσιµο πολυµερές πλαστικό υλικό 

µεγάλης ανθεκτικότητας. 

Το τροχήλατο να είναι εξ' ολοκλήρου πλενόµενο και απολυµαινόµενο. Όλες οι επιφάνειές 

του, εσωτερικές & εξωτερικές να είναι λείες και να έχει στρογγυλεµένες ακµές και γωνίες 

για τον εύκολο καθαρισµό του. 

Να φέρει στο πλάι του χειρολαβή για την εύκολη οδήγησή του. 

Οι διαστάσεις του να είναι τουλάχιστον 840Χ650Χ1090[mm]  (MxBxY). 

Να διαθέτει επιπλέον ενσωµατωµένη συρόµενη επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον 

35x38[cm].  Nα συνοδεύεται από: 

• Βάση απινιδωτή µε προστατευτικά πλαϊνά για την προστασία του απινιδωτή 

από πτώση και ζώνες περίδεσης για τον απινιδωτή. 

• Θέση για φιάλη οξυγόνου 3 – 6[lit].  

• Στήριγµα δοχείου αιχµηρών αντικειµένων. 

• Στατώ ορού. 

• Καλάθι αχρήστων µε πλαστική σακούλα. 

• Πλάκα καρδιακών µαλάξεων. 

Να φέρει συνδυασµό τεσσάρων (4) συρταριών εκ των οποίων τα τρία να έχουν ύψος 

περίπου 150[mm] και το τέταρτο να έχει ύψος περίπου 300[mm]. Όλα τα συρτάρια του 

να φέρουν εσωτερικά διαχωριστικά. 

Στη βάση στις 4 γωνίες να φέρει προσκρουστήρες & τέσσερεις (4) περιστρεφόµενες 

ρόδες, διαµέτρου περίπου 125[mm], οι δύο εξ αυτών να φέρουν φρένο. 

Να διαθέτει περιµετρικά και στις τέσσερεις γωνίες της βάσης του, προσκρουστήρες για 

την εξοµάλυνση των κραδασµών.  

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 

TΡΟΧΗΛΑΤΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ / ΕΠΙ∆ΕΣΗΣ  ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 900€ 
 

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

κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Το τροχήλατο να είναι κατασκευασµένο από ανακυκλώσιµο πολυµερές πλαστικό 

υλικό µεγάλης ανθεκτικότητας. 

Το τροχήλατο να είναι εξ' ολοκλήρου πλενόµενο και απολυµαινόµενο. Όλες οι 

επιφάνειές του, εσωτερικές & εξωτερικές να είναι λείες και να έχει στρογγυλεµένες 

ακµές και γωνίες για τον εύκολο καθαρισµό του. 

Να φέρει στο πλάι του χειρολαβή για την εύκολη οδήγησή του. 

Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 840Χ670Χ1090[mm]  (MxBxY). 

Να διαθέτει επιπλέον ενσωµατωµένη συρόµενη επιφάνεια διαστάσεων περίπου 

35x38[cm]. 

Να φέρει συνδυασµό τεσσάρων (4) συρταριών εκ των οποίων τα τρία να έχουν ύψος 

περίπου 150[mm] και το τέταρτο να έχει ύψος περίπου 300[mm]. 

Όλα τα συρτάρια να φέρουν εσωτερικά διαχωριστικά. 

Στη βάση στις 4 γωνίες να φέρει προσκρουστήρες & τέσσερεις (4) περιστρεφόµενες 

ρόδες, διαµέτρου περίπου 125[mm], οι δύο εξ αυτών να φέρουν φρένο. 

Να διαθέτει περιµετρικά και στις τέσσερεις γωνίες της βάσης του, προσκρουστήρες 

για την εξοµάλυνση των κραδασµών. 

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  ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ  

ΥΨΗΛΟΥ  ΚΕΝΟΥ ∆ΙΠΛΗΣ  ΦΙΑΛΗΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.600€ 
 

Η τροχήλατη 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 τροχήλατη µε αντιστατικούς τροχούς απλής σχεδίασης και 

κατασκευής, µε στρογγυλεµένες γωνίες για εύκολο καθαρισµό & απολύµανση, 

µε σύστηµα φρένων για τη µέγιστη σταθεροποίησή της. 

Να έχει εύρος κενού περίπου από 0 έως 620[mm Hg] και ευαίσθητη βαλβίδα 

ρύθµισης του κενού. 

Να µπορεί να δεχθεί φιάλες αναρρόφησης κλιβανιζόµενες (autoclave). 

Να συνοδεύεται µε δύο (2) φιάλες χωρητικότητας 2[lit] ή 4[lit]. 

Να διαθέτει σύστηµα ασφάλειας σε περίπτωση υπερχείλισης. 

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

Να παρέχει δυνατότητα αναρροφητικής ικανότητας περίπου 40[lit/min]. 

Να διαθέτει µανόµετρο κενού, µε ρυθµιστή κενού και υποδοχή για σύνδεση 

ποδοδιακόπτη (ο ποδοδιακόπτης να προσφερθεί χωριστά). 

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. Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους 

χρήστες για την λειτουργία της και τους τεχνικούς για τις επισκευές της και να 

παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα 

και Service manual στα Αγγλικά. 



Σελίδα 1 από 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΓΥΨΟΥ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.300€ 
 

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

κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Το τροχήλατο να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 µε 

διαστάσεις περίπου 800Χ550Χ870[mm] (ΜxΠxΥ).  

Όλες οι επιφάνειές του, εσωτερικές & εξωτερικές να είναι λείες και να έχει 

στρογγυλεµένες ακµές και γωνίες για τον εύκολο καθαρισµό του. 

Να είναι εφοδιασµένο µε 4 συρτάρια βάθους περίπου 15[cm].  

Στη βάση του στις 4 γωνίες να φέρει προσκρουστήρες & τέσσερεις (4) 

περιστρεφόµενες ρόδες, διαµέτρου περίπου 125[mm], οι δύο εξ αυτών να φέρουν 

φρένο. 

Το τροχήλατο να περιλαµβάνει τα ακόλουθα εξαρτήµατα: 

- Ανοξείδωτη λεκάνη µε βάση στήριξης στο πλάι, 

- Συλλέκτη απορριµµάτων µε πλαστική σακούλα. 

Να φέρει στο πλάι του χειρολαβή για την εύκολη οδήγησή 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 

ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ  ΑΠΛΟΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 250€ 
 

Ο λεκανοστάτης να είναι πλήρης, καινούργιος, αµεταχείριστος, τελευταίας 

ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. 

Να είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα (inox).  

Ο λεκανοστάτης να είναι τροχήλατος µε µία (1) πλαστική ή inox λεκάνη 

στηριγµένη στο πλάι του µε διάµετρο περίπου 30[cm]. 

Ο ιστός του να έχει ύψος 0,60[m], να είναι µεταλλικός από ανοξείδωτο σωλήνα 

διαµέτρου ∅25[mm] και πάχους 1,2[mm].  

Να στηρίζεται σε τροχήλατη πεντακτινωτή βάση, µεταλλική µε πλαστικοποιηµένη 

επικάλυψη µαύρου χρώµατος & µε πέντε (5) διπλούς τροχούς. 

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 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ  ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΑ   ∆ΥΟ  (2)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 440€ 
 

Η αναπηρική πολυθρόνα να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, για 

ενήλικες, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής & να περιλαµβάνει όλα τα 

εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της. 

Να αποτελείται από πτυσσόµενο αντιοξειδωτικό µεταλλικό σκελετό και 

στρογγυλό σωλήνα στιβαρής κατασκευής.  

Να φέρει δύο µικρές ρόδες µπροστά και δύο µεγάλες ρόδες πίσω, µε φρένο. 

Να διαθέτει ποδοστηρίγµατα, αναδιπλούµενα και προσθαφαιρούµενα. 

Να διαθέτει προσθαφαιρούµενα πλαϊνά στηρίγµατα χεριών, για εύκολη 

µεταφορά. 

Το κάθισµα και η πλάτη να είναι από ειδικό βραδύκαυστο υλικό, για 

περισσότερη ασφάλεια. 

Να διατίθεται σε διάφορα πλάτη καθίσµατος προς επιλογήν. 

Να µπορεί να δεχθεί φορτίο βάρους τουλάχιστον 120 κιλών. 

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 

ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ / ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ  ΦΙΑΛΗΣ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ  ΜΕ 

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ  
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 300€ 
 

Το ροόµετρο οξυγόνου µε υγραντήρα να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, 

τελευταίας ανθεκτικής τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Ο υποβιβαστής της φιάλης οξυγόνου/αέρα µε ροόµετρο και υγραντήρα να αποτελείται 

από το ρυθµιστή υποβιβαστή πίεσης, το ροόµετρο Ο2 και τη φιάλη υγραντήρα. Ο 

υποβιβαστής να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις Γαλλικές προδιαγραφές και 

κανονισµούς τυποποίησης AFNOR. Το σώµα του υποβιβαστή να είναι 

κατασκευασµένο από επιχρωµιωµένο ορείχαλκο ο σωλήνας µέτρησης ροής και το 

κάλυµµα του να είναι από ενιαία άθραυστη συνθετική ύαλο εκ polycarbonate ή 

polyamide, για αυξηµένη αντοχή στα χηµικά. Να συνοδεύεται από υγραντήρα 

χωρητικότητας περίπου 250[cc]. Η φιάλη του να είναι κατασκευασµένη κατά 

προτίµηση από polysulfone. Στη φιάλη να υπάρχουν ενδείξεις για τη στάθµη νερού.  

Το σύστηµα υγραντήρα να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατµού έως τους 134 
0
C. 

Το ροόµετρο να έχει δυνατότητα ρύθµισης της ροής παροχής από 0 έως 15 LPM µέσω 

µικροµετρικού περιστροφικού ρυθµιστή. 

Ο δείκτης παροχής να είναι βαθµονοµηµένος από 0 έως 15 LPM µε διευρυµένο το 

χαµηλό πεδίο ένδειξης από 0,5 έως 5 LPM (κατά προτίµηση ανά ½ λίτρου για 

µεγαλύτερη ακρίβεια). 

Η µέτρηση ροής να γίνεται µε στήλη - µπίλια και οι ενδείξεις της να είναι στην 

εσωτερική πλευρά του ροοµέτρου για να µη σβήνονται µε τον καθαρισµό. 

Να διαθέτει σε ευδιάκριτη θέση αναγεγραµµένα στοιχεία για το αέριο. 

Η παρεχόµενη ροή και η ένδειξη να παραµένει σταθερή σε διακυµάνσεις της πίεσης 

της παροχής του οξυγόνου και να είναι ανεπηρέαστο από back-pressure (back-pressure 

compensation). 

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 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ     
 

    ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ (1)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  8.500€ 
 

Το χειρουργικό τραπέζι να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, στιβαρής 

κατασκευής, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα 

εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Να είναι κατασκευασµένο από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η χειρουργική του επιφάνεια να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) τµήµατα του 

πάνω µέρους του τραπεζιού (τµήµα κεφαλής, τµήµα πλάτης, τµήµα λεκάνης και δύο 

τµήµατα ποδιών).  

Να διαθέτει πλευρικές ράγες από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Η χειρουργική του επιφάνεια να  διαθέτει αδιάβροχα µαξιλαράκια από συµπαγές 

αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, αντιστατικό, ακτινοδιαπερατό, πλήρως πλενόµενο. 

Να έχει τη δυνατότητα για εισαγωγή ακτινογραφικών κασετών από το τµήµα κεφαλής 

έως τα τµήµατα ποδιών.  

Να έχει υδραυλικό σύστηµα για τη ρύθµιση του ύψους τουλάχιστον από 75 - 95[cm]. 

Με ρύθµιση πλάτης τραπεζιού προς τα πάνω +70° και προς κάτω -40° και ρύθµιση 

ποδιών -90° προς τα κάτω και +20° προς τα πάνω µε ελατήριο αερίου.  

Να λαµβάνει θέσεις Trendelenburg / anti-Trendelenburg 30°/30° και πλευρική κλίση 

20°. 

Να είναι τροχήλατο, µε σύστηµα ασφάλισης τροχών.  

Να περιλαµβάνει τα ακόλουθα εξαρτήµατα: 

• Στήριγµα βραχίονα αναισθησίας, ρυθµιζόµενο ύψος µε ρύθµιση σφαιρικού 

 συνδέσµου. 

• Περιχειρίδα µε ιµάντα από βέλκρο. 

• Ιµάντας σώµατος µε συνδετήρες για στερέωση στα πλευρικά κάγκελα. 

• Τόξο αναισθησίας. 

• Στατώ ορού µε σφιγκτήρα. 

• Ζεύγος στηριγµάτων ποδιών τύπου Goepel.  

Το χειρουργικό τραπέζι 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. 



Σελίδα 2 από 2 

 

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.  

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 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.   



Σελίδα 1 από 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 

   ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.000€ 
 

Η ηλεκτροχειρουργική µονάδα 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]. 

Η µονάδα να λειτουργεί για µονοπολική τοµή/πήξη και διπολική πήξη. 

Να ενεργοποιείται µε διακόπτη χειρός και ποδός. Ο ίδιος ποδοδιακόπτης να 

ενεργοποιεί την µονοπολική και την διπολική λειτουργία της, µέσω κοµβίων επιλογής 

τοποθετηµένα στο πρόσθιο µέρος της διαθερµίας. 

Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της προγραµµατισµένης ισχύος και παρακολούθηση της 

αντίστασης του ουδέτερου ηλεκτροδίου. 

Η µέγιστη ισχύς της µονοπολικής τοµής να είναι 400[W] στα 300[Ω] και της 

διπολικής αιµόστασης να είναι 100[W] στα 100[Ω].  

Στην µονοπολική κατάσταση να διαθέτει λειτουργία που να συνδυάζει τοµή και 

αιµόσταση σε δύο τουλάχιστον επίπεδα, λειτουργία blend ισχύος 300[W] στα 300[Ω] 

και λειτουργία superblend ισχύος 200[W] στα 300[Ω] καθώς και αιµόσταση εξ επαφής 

µε µέγιστη ισχύ 250[W] στα 200[Ω] και αιµόσταση εξ αποστάσεως µε µέγιστη ισχύ 

120[W] στα 300[Ω] καθώς και ειδική λειτουργία ταχείας αιµόστασης (Forced Prep) 

ισχύος 120[W] στα 200Ω. 

Να διαθέτει ένδο λειτουργία χρονικά ελεγχόµενη για ενδοσκοπικές επεµβάσεις (endo 

mode) ισχύος 100[W] στα 200[Ω] καθώς και διπολική αιµόσταση µε µέγιστη ισχύ 

100[W] στα 100[Ω]. Να παρέχει την δυνατότητα για συνεργασία χρήσης της µε 

σύστηµα ARGON PLASMA. 

Να είναι εξοπλισµένη µε τα ακόλουθα εξαρτήµατα: 

• Καλώδιο γείωσης µε αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads) µιας χρήσης.  

• ∆ιακόπτη πεντάλ, για όλους τους τρόπους µονοπολικής και διπολικής 

λειτουργίας, κατάλληλος για χειρουργεία. 

• Λαβή ηλεκτροδίων, ελεγχόµενη από διακόπτη ποδός & διακόπτη χειρός, 

κατάλληλη για όλους τους τρόπους λειτουργίας της. 

• Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, µε µήκος περίπου τριών µέτρων. 

• Ηλεκτρικό µαχαιρίδιο. 

• Ηλεκτρικό νυστέρι ευθύ. 

• Ηλεκτρόδιο µετάλλινης αγκύλης. 

• Λαβίδα διαθερµίας 21 εκατοστά. 

• Ειδικό καροτσάκι για τη διαθερµία του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις: Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας & να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark & ISO. Να 
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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 προµηθευτή10ετούς 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 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 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 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 

ΦΟΡΗΤΟΥ  ΜONITOR  6  ΚΑΝΑΛΙΩN     
 

    ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ (1)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.500€ 
 

Το monitor 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 κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. 

Το µόνιτορ να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] και να διαθέτει 

επαναφορτιζόµενη µπαταρία ενσωµατωµένη για τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας του 

(να αναφερθεί ο χρόνος προς αξιολόγηση). 

Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη τουλάχιστον 12΄΄ µε απεικόνιση τουλάχιστον οκτώ 

διαφορετικών κυµατοµορφών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές τιµές των 

παρακολουθούµενων παραµέτρων του. 

Να έχει δυνατότητα απεικόνισης µεγάλων ψηφιακών ενδείξεων, έτσι ώστε να είναι 

ορατές από απόσταση, να έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυµατοµορφών µε 

διάφορα χρώµατα επιλογής του χειριστή. 

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερεις (4) ταχύτητες απεικόνισης των κυµατοµορφών, µε 

δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας για κάθε απεικονιζόµενη κυµατοµορφή. 

Ο χειρισµός του να είναι απλός και να γίνεται µε την βοήθεια περιστροφικού 

διακόπτη. Να αναφερθούν οι δυνατότητες χειρισµού προς αξιολόγηση. 

Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθµίδες: 

• Ηλεκτροκαρδιογραφήµατος,, αναπνοής µε συναγερµό άπνοιας. 

• Aναίµακτης µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. 

• Οξυµετρίας. 

• Θερµοκρασίας. 

Για κάθε παράµετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις: 

1. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα: 

Να µπορεί να δεχθεί 3πολικό ή 5πολικό καλώδιο. 

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης 5πολικού καλωδίου να έχει την δυνατότητα 

απεικόνισης και των 7 απαγωγών στην οθόνη του µόνιτορ. 

Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυµατοµορφής και της αριθµητικής ένδειξης των 

αριθµών των αναπνοών και να διαθέτει ρυθµιζόµενο συναγερµό άπνοιας. 

Να διαθέτει ανάλυση του διαστήµατος του ST σε όλες τις παρακολουθούµενες 

απαγωγές και ένδειξής τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθµιών καθώς και 

ανίχνευση παλµού βηµατοδότη.  

Να παραδοθεί µε 5πολικό καλώδιο και να προσφερθεί προς επιλογή το 3πολικό 

καλώδιο. 
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Σε περίπτωση αποκόλλησης µιας απαγωγής εκτός από τον συναγερµό να έχει την 

δυνατότητα να µεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτος ώστε να µην χάνεται η 

παρακολούθηση της κυµατοµορφής επί της οθόνης. 

2. Αναίµακτη πίεση: 

Η λήψη να γίνεται κατ’ εντολή του χειριστή, αυτόµατα µε ρυθµιζόµενα διαστήµατα ή 

χειροκίνητα καθώς και την δυνατότητα επανάληψης της λήψης (STAT) και να 

απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιµές της συστολικής - διαστολικής και 

µέσης πίεσης. Να παραδοθεί µε περιχειρίδα ενηλίκων και µε περιχειρίδα παίδων. 

3. Οξυµετρία: 

Να απεικονίζει την κυµατοµορφή (σφυγµικό κύµα) και την ψηφιακή τιµή του 

κορεσµού της αιµοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθµό. Να 

παραδοθεί µε αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων / παίδων πολλαπλών χρήσεων. 

4. Θερµοκρασία: 

Να µετρά συγχρόνως δύο θερµοκρασίες και τη διαφορά αυτών ∆Τ, από το δέρµα και 

τον οισοφάγο. Να προσφερθεί µε αισθητήρα οισοφάγου / ορθού και ο αισθητήρας 

σώµατος. 

Να διαθέτει θερµικό εκτυπωτή ενσωµατωµένο στο µόνιτορ τουλάχιστον 3 καναλιών ο 

οποίος να προσφερθεί προς επιλογή. 

Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σηµείων TRENDS CHARTS των τελευταίων 72 

ωρών τουλάχιστον και να εκτελεί υπολογισµούς διαφόρων λειτουργιών 

(Αιµοδυναµικών, αναπνευστικών κλπ.). Να αναφερθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης 

προς αξιολόγηση. 

Να διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα συναγερµών µε ρυθµιζόµενα ανώτερα και κατώτερα 

όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση 

συναγερµού. 

Επιπλέον δυνατότητες του µόνιτορ να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

Το µόνιτορ 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. 
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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.  

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 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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