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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο Δήμος Ηρακλείου προτίθεται να προχωρήσει σε ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις που θα αφορά: 

(α) την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου που εδρεύει 

επί των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου – Σκορδυλών και Χαλκούτση, Δ. Ηρακλείου Κρήτης  

(β) την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού των Ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών  των  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-ΑΠΗ 

της Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης.  

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας 

και των λοιπών Κοινωνικών δομών και ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων πολιτών. 

Πρόκειται  για υπηρεσίες της Δ/νσης  Κοινωνικής  Ανάπτυξης και κρίνεται απαραίτητη η 

προμήθεια αυτή προκειμένου να ικανοποιήσει ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και 

πολλών ηλικιωμένων  

Η προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού στο Κέντρο Κοινότητας θα βαρύνει τον κωδικό  Κ.Α. 60-

6473.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειου, με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα 

του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ» ποσού 2.390,72€ του 

Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού έτους 2020 στο Δήμο Ηρακλείου» και MIS 5002180 στο 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.   

Η προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού στις λοιπές κοινωνικές Δομές της Δ/νσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 15-7135.018 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ηράκλειου, με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρονοσηλευτικών Υπηρεσιών των ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ 

της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης» ποσού 9.375,64€ του Προϋπολογισμού Δαπανών 

Οικονομικού έτους 2020 στο Δήμο Ηρακλείου. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα εξής :  

ΟΜΑΔΑ Α 

1.ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με τεχνολογία 

ανίχνευσης αρρυθμίας. Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και περιχειρίδα για περίμετρο 

μπράτσου από 30 cm -42 cm, , να έχει ευανάγνωστη οθόνη, να διαθέτει ένδειξη  συστολική, 

διαστολική, παλμούς, ημερομηνία, ώρα. Να έχει αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 1 λεπτό, 
δυνατότητα σύνδεσης με μπαταρία (ΑΑ)  ή μετασχηματιστή, να έχει μέθοδο μέτρησης 

Ταλαντωσιμετρική.  Το έυρος μέτρησης της αρτηριακής πίεσης να είναι από 0-300 mmHg, 
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παλμοί από 30-180 beats/min και βάρος περίπου 400gr. Nα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας . 2 χρονιά εγγύηση 
 

2. Πιεσόμετρο Μανομετρικό : Σχεδιασμένο να παρέχει ευκολία στην μέτρηση της αρτηριακής 

πίεσης, να έχει Υψηλή ακρίβεια, Εύκολο στη χρήση με στηθοσκόπιο & επαγγελματική 

περιχειρίδα από 22-32 cm, με πουάρ και βαλβίδα, ελαφρύ για εύκολη μεταφορά, περίπου 450 
gr,εύκολη αποθήκευση και μεταφορά σε ειδική θήκη. 2 χρόνια εγγύηση 
 

3. Πιεσόμετρο παιδιατρικό μανομετρικό:  να περιλαμβάνει περιχειρίδες για παιδιά και 

βρέφη. Εργονομικό με μεγάλη σταθερότητα κατά τη μέτρηση. Να έχει  βαλβίδα μεγάλης  

ακριβείας που να επιτρέπει την εύκολη κι ακριβή ροή του αέρα. Να έχει μικροφίλτρο που 

ελέγχει την ροή του αέρα κατά την άντληση του ώστε να μην υπάρχουν διαρροές. Να μπορεί να 

αντέξει πιέσεις μέχρι 600 mmHg. Γραμμική κλίμακα, μέχρι 300 mm Hg και μέγιστη ανοχή 

σφάλματος +/- 2 mm Hg. Να περιλαμβάνει θήκη. 2 χρόνια εγγύηση 
 

4. Οξύμετρο: Παλμικό οξύμετρο δακτύλου με εύκολο προσδιορισμό του κορεσμού του οξυγόνου 

και των καρδιακών παλμών. Μικρό και  ελαφρύ στη χρήση του. Να διαθέτει οθόνη εύκολη στην 

ανάγνωση με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αυτόματη απενεργοποίηση μετά την απομάκρυνση 
του δακτύλου. 1 χρόνο εγγύηση 
 

5. Στηθοσκόπιο:  υψηλή ακουστική ευαισθησία & διάφραγμα διπλών συχνοτήτων, κώδωνα 

διπλής όψης με συντονισμένα διαφράγματα στην πλευρά για ενήλικες και στην παιδιατρική 

πλευρά, επιφάνεια λεία και χωρίς σχισμές. Κώδωνα από ανοξείδωτο ατσάλι και ανατομικό 

σχεδιασμό. Μαλακές ελαίες, Μετάδοση ήχου και ακουστική στις συχνότητες μεταξύ 200 – 500 
Hz, οι οποίες είναι σημαντικές για την ακρόαση των καρδιακών παλμών. 3 χρόνια εγγύηση 
 

6. Ηλεκτρονικό βρεφοζύγιο: Βάρος ζυγαριάς περίπου 3kg, Αποσπώμενος δίσκος ζύγισης με το 

άγγιγμα ενός κουμπιού, αφήνοντας ένα σταθερό ζυγό δαπέδου για παιδιά που ζυγίζουν μέχρι 

20kg. Ο δίσκος ζύγισης να έχει μαλακή, στρογγυλεμένη επιφάνεια που να κάνει το βρέφος να 
αισθάνεται ασφαλές. Δυνατότητα ζύγισης της ακρινής ποσότητας μητρικού γάλακτος που 

κατανάλωσε το βρέφος. Εύκολο στη μεταφορά. Μέγιστο βάρος 20kgr 
 

7. Φιάλη Οξυγόνου φορητή 3lt  με βαλβιδα και μανόμετρο: Η φορητή φιάλη οξυγόνου να 
είναι κατασκευής αλουμινίου και να συνοδεύεται από μανόμετρο. Να περιέχει ιατρικό οξυγόνο 

3lt πλήρης αερίου. Η φιάλη Οξυγόνου 3lt διατίθεται για χρήση οξυγονοθεραπείας και χρειάζεται 

να διαθέτει ενσωματωμένο κλείστρο-στρόφιγγα. Το μανόμετρο οξυγόνου να είναι ελαφρύ και 

εύκολο στη χρήση. Η φιάλη οξυγόνου να παραδοθεί μαζί με καπάκι μεταφοράς για εύκολη και 

ασφαλή μετακίνηση της φιάλης. Να περιλαμβάνει μάσκα οξυγόνου. Υψος περίπου 60cm, Βάρος 

περίπου 6 κιλά 

8. Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων: Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για 

καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο. Να περιλαμβάνει την μάσκα για ενήλικες και τον σωλήνα 

σύνδεσης της μάσκας με την φιάλη οξυγόνου ή τον συμπυκνωτή. Η μάσκα να είναι 

κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό. 
να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, για τη συγκράτηση της μάσκας στην κεφαλή. 

να εφαρμόζει εύκολα και συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους περίπου 2m. 

     9. Καρδιογράφο Μονοκάναλο Φορητό μονοκάναλο καρδιογράφο με λειτουργία οξυμετρίας. 

Μικρό μέγεθος 150gr, οθονη αφής 3,5 ιντσών περίπου, υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας. 
Ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο για ταχεία ανίχνευση κυματομορφής ΗΓΚ. Λειτουργία συνεχούς 

παρακολούθησης ΗΓΚ και δυνατότητα συλλογής δεδομένων ΗΓΚ και οξυμετρίας χωριστά και σε 

συνδυασμό. Ακριβής ανάλυση, διαισθητική και διαυγής απεικόνιση. Λειτουργίες διαχείρισης, 

επισκόπησης, διαγραφής και αποθήκευσης περιστατικού. Μνήμη μαζικής αποθήκευσης TF. 

 Προσαρμογή  ρυθμίσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή.  Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
πολυμερών λιθίου. 2 χρόνια εγγύηση 
ΗΚΓ 
Τάση βαθμονόμησης: 1mV ± 5% 
Τυπική ευαισθησία: 10mm/mV ± 5% 



 

 

 

Επίπεδο θορύβου: ?30μV. 
Λόγος απόρριψης κοινού σήματος: ? 60 dB. 
Ταχύτητα σάρωσης: 25mm/s ± 5%. 
Συχνότητα δειγματοληψίας: όχι λιγότερο από 400 σημεία/s 
Τάση διαρκούς πόλωσης: ±500mV 
ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ SpO2 
Εύρος μέτρησης: 0~100% 
Περιθώριο απόλυτου σφάλματος ±2%, τα αποτελέσματα μέτρησης εμφανίζονται με εύρος 
70%~100%. Λιγότερο από 70% δεν προσδιορίζεται. 
Συχνότητα παλμών: Εύρος μέτρησης: 35bpm~250bpm. 

      Σφάλμα ± 2bpm ή 2% όποιο είναι μεγαλύτερο 

10. Ωτοσκόπιο με χωνάκια: Ωτοσκόπιο  με φωτισμό LED, λαμπτήρα 2.5 V τεχνολογίας 
οπτικής ίνας F.O. και στιβαρή λαβή Type-C. Η τεχνολογία LED προσφέρει καθαρό λευκό 

φωτισμό και εμφανίζει το χρώμα χωρίς να το αλλοιώνει οπτικά, προσφέροντας εξαιρετική οπτική, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη διάγνωση σε σύγκριση με λαμπτήρες 
αλογόνου ή ξένου. Διπλής κατεύθυνσης περιστρεφόμενο μεγεθυντικό  φακό με τριπλή 

μεγέθυνση(x3). Ο φακός να έχει μεγάλο βάθος εστίασης και ακριβή τριπλάσια μεγέθυνση σε όλο 

το εύρος της εικόνας. Η λαβή του ωτοσκοπίου να λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ. 

Κατάλληλο για δοκιμές πνευματοκσόπησης. 

11. Ασπίδες προστασίας προσώπου: Ασπίδα προστασίας προσώπου για εργαζόμενους που  

έρχονται σε συνεχή επαφή με πολίτες υγιείς ή μη. Η ασπίδα προσώπου κρατάει σε απόσταση 

ασφαλείας κάθε μικροσταγονίδιο κατά την επικοινωνία με άλλο άτομο, ενώ κρατάει μακριά και 

τα χέρια του χρήστη από την ακούσια επαφή με το πρόσωπό του. Να  είναι πολύ ελαφριά και να 

μην  θαμπώνει, όπως τα γυαλιά οράσεως, λόγω ικανοποιητικής απόστασης από το πρόσωπο ενώ 
να προσφέρει επαρκή αερισμό. 

12. Ηλεκτρονική ζυγαριά 50-100kg:   
    Λεπτός και σύγχρονος σχεδιασμός 

    Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη 
    Μέτρηση: βάρους σώματος, λίπους σώματος, νερού σώματος, μυικής μάζας, οστικής μάζας,        
     ∆είκτη Μάζας Σώματος, ∆είκτη Βασικού Μεταβολισμού  

    ∆υνατότητα μέτρησης έως 150 kg 

    ∆ιαβάθμιση 100 g 

    Επιλογή KG – St – lb 

    2 χρόνια εγγύηση 

 
13. Τσάντα Α βοηθειών:  
Πρακτική και ευρύχωρη τσάντα πρώτων βοηθειών . Να διαθέτει πέντε εσωτερικές θήκες . Στιβαρή 

κατασκευή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις εποχές του 

χρόνου. Ανθεκτική και να  καθαρίζεται εύκολα . Να διαθέτει φερμουάρ ασφαλείας που ανοίγει 

και κλείνει εύκολα . Να διαθέτει ιμάντες ώμου και χειρός . Διαστάσεις  25-28cmΥψος x 32-35 
cm πλάτος x 12-14 cm Βάθος 
 

14. Φαρμακείο Α Βοηθειών 
Η θήκη του να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό  και να διαθέτει ένα 

κεντρικό ευρύχωρο διαμέρισμα για την αποθήκευση των υλικών πρώτων βοηθειών. Να διαθέτει 

φερμουάρ ασφαλείας, δημιουργώντας ένα αεροστεγές, προστατευμένο από  τη σκόνη και το νερό 
περιβάλλον, έτσι ώστε να διατηρείται με ασφάλεια το αποθηκευμένο περιεχόμενο. Όλο το 

περιεχόμενο να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Να 

εξασφαλίζει την τήρηση των βέλτιστων πρακτικών υγείας . Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο 

βραχίονα. Διαστάσεις Φαρμακείου   20cmύψος x 14cm πλατος x 8cm βαθος 
  
Το σετ να περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη : 
1 Επίδεσμος περίδεσης 7,5 x 4m  
1 Τριγωνικό επίδεσμο 
1 Επίθεμα εγκαυμάτων 10 x 10 cm 
1 Οφθαλμικά επιθέματα  



 

 

 

1 επίθεμα μικροτραυμάτων για δάκτυλα 
1 αιμοστατικά επιθέματα, HSE Mεσαίου Μεγέθους 12 x 12 cm  
1 αιμοστατικά επιθέματα, HSE Mεγάλου Μεγέθους 18 x 18 cm  
1 Ισοθερμική κουβέρτα αλουμινίου 
2 Γάντια latex ανά ζευγάρι 
1 διάλυμα πλύσης οφθαλμών 250 ml  
2 Παραμάνες οφθαλμών .  
1 ‘Εντυπο με οδηγίες Χρήσης . 
10 Αδιάβροχα επιθέματα μικροτραυμάτων σε διάφορες διαστάσεις 
1 Μάσκα  πρώτων βοηθειών . 
1 Ψαλίδι κοπής γαζών . 
1 ταινία στερέωσης χάρτινη 2,5 cm x 5 m 
4 Μαντηλάκια καθαρισμού πληγών . 
 

15.  Ιατρικές Ποδιές Ρόμπα ιατρική  γυναικεία λευκή, με πέτο γιακά (S ήMή Lή XXL) και 

Ρόμπα ιατρική  ανδρική λευκή, με πέτο γιακά  (L ή XL)  
 
 

16. Κοστούμι Ιατρικό Νοσηλευτών (σετ μπλούζα -παντελόνι) χρώμα λευκό ή Ροζ:  
Στολή νοσηλευτών χρώμα λευκό ή ροζ με  παντελόνι UNISEX. 
Παντελόνι unisex  , με λάστιχο και κορδόνι στην μέση. Μία τσέπη πίσω . 

 Μεγέθη: S ή Μ ή Lή XXL 
 Χρώμα: ΛΕΥΚΟ ή ΡΟΖ 
 Με λάστιχο και κορδόνι 

 Χιτώνιο unisex  με σταυρωτή V λαιμόκοψη. Μανίκι κοντό , δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι 

στήθους. Πλαϊνά σχισίματα για μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις. 
 Μεγέθη: S ή Μ ή Lή XXL 
 Χρώμα: ΛΕΥΚΟ ή ΡΟΖ 
 Με σταυρωτό V 

17. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο προσώπου: Ηλεκτρονικό θερμόμετρο υπέρυθρων με οθόνη 
IR988, λευκό. Το υπέρυθρο θερμόμετρο να μετρά τη θερμοκρασία του σώματος των παιδιών και 

των ενηλίκων εύκολα και γρήγορα με ακρίβεια και χωρίς επαφή, Να διαθέτει λειτουργία 

αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση μπαταρίας μετά απο 18 δευτερόλεπτα, να είναι 
εξοπλισμένο με βομβητή ο οποίος σηματοδοτεί τη λήξη της μέτρησης και αναγνώσιμη οθόνη 

LCD που αλλάζει το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού ανάλογα με τη μετρούμενη θερμοκρασία του 

σώματος. Να παρέχει πολύ γρήγορη και ακριβή μέτρηση θερμοκρασίας με ευαισθησία μέτρησης 

+/- 0,1° C και να διαθέτει μνήμη για τις τελευταίες 32 μετρήσεις. 

Το θερμόμετρο να πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 60601-1-2:2007, EN 

61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, ΕΝ 61000-3-3: 2013 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εύρος θερμοκρασίας: 34.8°C - 42.5°C, 
Εύρος θερμοκρασίας αντικειμένων: 0-100°C 

Χρόνος μέτρησης: περίπου 0.5 δευτερόλεπτα 

απόσταση μέτρησης: 3 έως 5 cm 

Ευαισθησία: 0.1°C 

Τροφοδοσία: 2x AA μπαταρίες 
Κλίμακα μέτρησης: °C, °F 

Διαστάσεις: 150 mm x 96 mm x 44 mm 

Βάρος: περίπου 125g 

18. Νεφελοποιητής  

Νεφελοποιητής  για τη θεραπεία προβλημάτων του ανώτερου, μέσου & κατώτερου αναπνευστικού 

συστήματος. 



 

 

 

 Νέας γενιάς συμπιεστής που να παρέχει αυξημένη πίεση αέρα ( >30psi  ) 
 Να είναι ελαφρύς, με βάρος περίπου 2 kg 
 Σχεδιασμένος για γρήγορη και αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκου ( ροή >5.5 LPM ) 
 Πολλαπλές επιλογές εξαρτημάτων για βέλτιστο αποτέλεσμα 
 Εργονομικός σχεδιασμός που επιτρέπει εύκολη αποθήκευση 
 Βάση στήριξης θαλάμου εκνέφωσης 
 Εγγύηση 2 έτη 
 Αθόρυβη λειτουργία 

 Κατάλληλος για παιδιά και ηλικιωμένους 
 Υψηλής ποιότητας νεφελοποίηση, διασπώντας το φάρμακο σε μικρό μέγεθος σωματιδίων 

ώστε το 80% να εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες 

 Να εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη συμμόρφωση στη θεραπεία και να μειώνει τις 
επισκέψεις στο νοσοκομείο να μειώνει το χρόνο θεραπείας διευκολύνοντας τον ασθενή.  

 Η συσκευασία του νεφελοποιητή να περιλαμβάνονται επίσης : μάσκα ή επιστόμιο, 
ανταλλακτικό φίλτρο, θάλαμο εκνέφωσης υψηλής ροής 

ΟΜΑΔΑ Β:  

1.ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με τεχνολογία 

ανίχνευσης αρρυθμίας. Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και περιχειρίδα για περίμετρο 

μπράτσου από 30 cm -42 cm, , να έχει ευανάγνωστη οθόνη, να διαθέτει ένδειξη  συστολική, 
διαστολική, παλμούς, ημερομηνία, ώρα. Να έχει αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 1 λεπτό, 

δυνατότητα σύνδεσης με μπαταρία (ΑΑ)  ή μετασχηματιστή, να έχει μέθοδο μέτρησης 

Ταλαντωσιμετρική.  Το έυρος μέτρησης της αρτηριακής πίεσης να είναι από 0-300 mmHg, 
παλμοί από 30-180 beats/min και βάρος περίπου 400gr. Nα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας . 2 χρονιά εγγύηση 
 
2. Πιεσόμετρο Μανομετρικό : Σχεδιασμένο να παρέχει ευκολία στην μέτρηση της αρτηριακής 

πίεσης, να έχει Υψηλή ακρίβεια, Εύκολο στη χρήση με στηθοσκόπιο & επαγγελματική 

περιχειρίδα από 22-32 cm, με πουάρ και βαλβίδα, ελαφρύ για εύκολη μεταφορά, περίπου 450 

gr,εύκολη αποθήκευση και μεταφορά σε ειδική θήκη. 2 χρόνια εγγύηση 
 
3. Πιεσόμετρο παιδιατρικό μανομετρικό:  να περιλαμβάνει περιχειρίδες για παιδιά και 

βρέφη. Εργονομικό με μεγάλη σταθερότητα κατά τη μέτρηση. Να έχει  βαλβίδα μεγάλης  

ακριβείας που να επιτρέπει την εύκολη κι ακριβή ροή του αέρα. Να έχει μικροφίλτρο που 

ελέγχει την ροή του αέρα κατά την άντληση του ώστε να μην υπάρχουν διαρροές. Να μπορεί να 

αντέξει πιέσεις μέχρι 600 mmHg. Γραμμική κλίμακα, μέχρι 300 mm Hg και μέγιστη ανοχή 

σφάλματος +/- 2 mm Hg. Να περιλαμβάνει θήκη. 2 χρόνια εγγύηση 
 
4. Μανομετρικό πιεσόμετρο χωρίς ακουστικά με περιχειρίδα ενηλίκων Σχεδιασμένο να 

παρέχει ευκολία στην μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, να έχει Υψηλή ακρίβεια, Εύκολο στη 

χρήση χωρις στηθοσκόπιο αλλά   περιχειρίδα ενηλίκων από 30-42 cm, με πουάρ και βαλβίδα, 

ελαφρύ για εύκολη μεταφορά, περίπου 450 gr,εύκολη αποθήκευση και μεταφορά σε ειδική 

θήκη. 2 χρόνια εγγύηση 
 

5. Ακουστικά για αναλογικό πιεσόμετρο, βάρος περίπου 0,080kg Κώδωνα από ανοξείδωτο 

ατσάλι και ανατομικό σχεδιασμό. Μαλακές ελαίες 
 

6. Οξύμετρο: Παλμικό οξύμετρο δακτύλου με εύκολο προσδιορισμό του κορεσμού του οξυγόνου 

και των καρδιακών παλμών. Μικρό και  ελαφρύ στη χρήση του. Να διαθέτει οθόνη εύκολη στην 
ανάγνωση με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αυτόματη απενεργοποίηση μετά την απομάκρυνση 

του δακτύλου. 1 χρόνο εγγύηση 
 

7. Στηθοσκόπιο:  υψηλή ακουστική ευαισθησία & διάφραγμα διπλών συχνοτήτων, κώδωνα 

διπλής όψης με συντονισμένα διαφράγματα στην πλευρά για ενήλικες και στην παιδιατρική 
πλευρά, επιφάνεια λεία και χωρίς σχισμές. Κώδωνα από ανοξείδωτο ατσάλι και ανατομικό 

σχεδιασμό. Μαλακές ελαίες, Μετάδοση ήχου και ακουστική στις συχνότητες μεταξύ 200 – 500 
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Hz, οι οποίες είναι σημαντικές για την ακρόαση των καρδιακών παλμών. 3 χρόνια εγγύηση 
 

8. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο πυρετού υπερύθρων UVC με οθόνη IR988, λευκό. Κατάλληλο 

για παιδιά και ενήλικες. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση 
μπαταρίας μετά απο 18 δευτερόλεπτα, να είναι εξοπλισμένο με βομβητή ο οποίος σηματοδοτεί τη 

λήξη της μέτρησης και αναγνώσιμη οθόνη LCD που αλλάζει το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού 

ανάλογα με τη μετρούμενη θερμοκρασία του σώματος. Να παρέχει πολύ γρήγορη και ακριβή 

μέτρηση θερμοκρασίας με ευαισθησία μέτρησης +/- 0,1° C και να διαθέτει μνήμη για τις 

τελευταίες 30μετρήσεις. Να πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 60601-1-

2:2007, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, ΕΝ 61000-3-3: 2013 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εύρος θερμοκρασίας: 34.8°C - 42.5°C, 

Εύρος θερμοκρασίας αντικειμένων: 0-100°C 
Χρόνος μέτρησης: περίπου 0.5 δευτερόλεπτα 

απόσταση μέτρησης: 3 έως 5 cm 

Ευαισθησία: 0.1°C 

Τροφοδοσία: 2x AA μπαταρίες 

Κλίμακα μέτρησης: °C, °F 

Βάρος: περίπου 125g 

9. Ηλεκτρονικό Θερμόμετρο προσώπου : Ηλεκτρονικό θερμόμετρο υπέρυθρων με οθόνη 

IR988, λευκό. Το υπέρυθρο θερμόμετρο να μετρά τη θερμοκρασία του σώματος των παιδιών και 

των ενηλίκων εύκολα και γρήγορα με ακρίβεια και χωρίς επαφή, Να διαθέτει λειτουργία 

αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση μπαταρίας μετά απο 18 δευτερόλεπτα, να είναι 
εξοπλισμένο με βομβητή ο οποίος σηματοδοτεί τη λήξη της μέτρησης και αναγνώσιμη οθόνη 

LCD που αλλάζει το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού ανάλογα με τη μετρούμενη θερμοκρασία του 

σώματος. Να παρέχει πολύ γρήγορη και ακριβή μέτρηση θερμοκρασίας με ευαισθησία μέτρησης 

+/- 0,1° C και να διαθέτει μνήμη για τις τελευταίες 32 μετρήσεις. 

Το θερμόμετρο να πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 60601-1-2:2007, EN 

61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, ΕΝ 61000-3-3: 2013 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Εύρος θερμοκρασίας: 34.8°C - 42.5°C, 

Εύρος θερμοκρασίας αντικειμένων: 0-100°C 

Χρόνος μέτρησης: περίπου 0.5 δευτερόλεπτα 

απόσταση μέτρησης: 3 έως 5 cm 

Ευαισθησία: 0.1°C 
Τροφοδοσία: 2x AA μπαταρίες 

Κλίμακα μέτρησης: °C, °F 

Διαστάσεις: 150 mm x 96 mm x 44 mm 

Βάρος: περίπου 125g 

10. Φιάλη Οξυγόνου φορητή 3lt με βαλβιδα και μανόμετρο Η φορητή φιάλη οξυγόνου να 

είναι κατασκευής αλουμινίου και να συνοδεύεται από μανόμετρο. Να περιέχει ιατρικό οξυγόνο 

3lt πλήρης αερίου. Η φιάλη Οξυγόνου 3lt διατίθεται για χρήση οξυγονοθεραπείας και χρειάζεται 

να διαθέτει ενσωματωμένο κλείστρο-στρόφιγγα. Το μανόμετρο οξυγόνου να είναι ελαφρύ και 

εύκολο στη χρήση. Η φιάλη οξυγόνου να παραδοθεί μαζί με καπάκι μεταφοράς για εύκολη και 

ασφαλή μετακίνηση της φιάλης. Να περιλαμβάνει μάσκα οξυγόνου. Υψος περίπου 60cm, Βάρος 

περίπου 6 κιλά 

11. Νεφελοποιητή   για τη θεραπεία προβλημάτων του ανώτερου, μέσου & κατώτερου 

αναπνευστικού συστήματος. 

 Νέας γενιάς συμπιεστής που να παρέχει αυξημένη πίεση αέρα ( >30psi  ) 
 Να είναι ελαφρύς, με βάρος περίπου 2 kg 



 

 

 

 Σχεδιασμένος για γρήγορη και αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκου ( ροή >5.5 LPM ) 
 Πολλαπλές επιλογές εξαρτημάτων για βέλτιστο αποτέλεσμα 
 Εργονομικός σχεδιασμός που επιτρέπει εύκολη αποθήκευση 
 Βάση στήριξης θαλάμου εκνέφωσης 
 Εγγύηση 2 έτη 
 Αθόρυβη λειτουργία 

 Κατάλληλος για παιδιά και ηλικιωμένους 
 Υψηλής ποιότητας νεφελοποίηση, διασπώντας το φάρμακο σε μικρό μέγεθος σωματιδίων 

ώστε το 80% να εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες 
 Να εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη συμμόρφωση στη θεραπεία και να μειώνει τις 

επισκέψεις στο νοσοκομείο να μειώνει το χρόνο θεραπείας διευκολύνοντας τον ασθενή.  
 Η συσκευασία του νεφελοποιητή να περιλαμβάνονται επίσης : μάσκα ή επιστόμιο, 

ανταλλακτικό φίλτρο, θάλαμο εκνέφωσης υψηλής ροή 

12. Διαφανοσκόπιο μονό με πάχος μόλις 8cm, κατασκευασμένο απο αλουμίνιο. Να διαθέτει 
κομψή σχεδίαση και μεγάλη ανθεκτικότητα. Η οθόνη να είναι κατασκευασμένη από λευκή 

πλάκα πολυμεθυλμεθακρυλικού, να ειναι φωτεινή, καθαρή, χωρίς ξεθώριασμα του χρώματος. 

Προηγμένο σύστημα σφιγκτήρα για την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση των ακτινογραφιών. Να 

μπορεί να κρεμαστεί σε τοίχο ή να τοποθετηθεί πάνω στο γραφείο. Διαστάσεις: Υψος από 50-

52cm, Μήκος από 40-45cm, Πλάτος από 8-10cm, Διαστάσεις οθόνης 48χ40cm 

13. Φορητό Doppler αγγείων :  

 
Αγγειολογικό Doppler με επιλογή κεφαλής/probe. Είναι βασικό εργαλείο για την ανίχνευση της 

αγγειακής ροής, να είναι μικρό, ελαφρύ και να  περιέχει ένα υψηλής ευαισθησίας Doppler 

probe. Οι κεφαλές/probe με συχνότητα 5 ή 8 MHz είναι ιδανικές για έλεγχο της αγγειακής 

λειτουργίας. Τα ηχητικά σήματα αγγειακής ροής να παρέχονται στον χρήστη μέσω του 
ενσωματωμένου μεγαφώνου ή των προαιρετικών ακουστικών με ελεγχόμενο επίπεδο εξόδου. 
Τα σήματα της αγγειακής ροής να εντοπίζονται εύκολα χρησιμοποιώντας το στενής δέσμης & 

υψηλής ευαισθησίας μετατροπέα/probe , ενώ η εσωτερική επεξεργασία του σήματος να 

ελαχιστοποιεί τον θόρυβο/παράσιτα. Το σύστημα να τροφοδοτείται από μια μπαταρία 9V που 

περιέχει περισσότερες από 9 ώρες χρήσης. Η συσκευή να πληροί όλα τα τρέχοντα EEC πρότυπα 
για ιατρικό εξοπλισμό. 
Χαρακτηριστικά: 
Ελαφρύ και φορητό 
Η συσκευή και ο μετατροπέας να καθορίζονται εύκολα 
Κύκλωμα "εξοικονόμησης" μπαταρίας 
Το σετ Doppler Τσέπης να περιλαμβάνει 
Επιλογή σταθερού μετατροπέα 5 ή 8 MHz 
Έξοδο ακουστικών 
Τσαντάκι μεταφοράς 
Ζελέ υπερήχων 
 

 
14. Ωτοσκόπιο οπτικής ίνας με φωτισμό LED 
Διαγνωστικό ωτοσκόπιο με προηγμένη τεχνολογία ξένου αλογόνου XHL για 100% περισσότερο 

φως από τους συμβατικούς λαμπτήρες. Κατάλληλο για πολλές εφαρμογές. Με παράθυρο 

παρατήρησης, 3x μεγέθυνσης, από εξαιρετικά οπτικά για ξεκάθαρες εικόνες χωρίς 

αντανακλάσεις. Το παράθυρο να είναι βιδωμένο στην κεφαλή και να περιστρέφεται. Με  λευκό 
φως για τέλειο φωτισμό. Κλιπ με ενσωματωμένο διακόπτη on/off. Να απενεργοποιείται αυτόματα 

μόλις επιστραφεί στην τσέπη. 2 κομμάτια, λαβή-κεφαλή. Σκληρό, ανθεκτικό σε κραδασμούς, 

αντιολησθητικό. Να χρησιμοποιεί μπαταρίες εμπορίου μεγέθους AA. 

 
15. Διαγνωστικός φακός με φωτισμό LED με πλαστικό σώμα κατάλληλο για ιατρική 

διάγνωση 
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Διαγνωστικός Φακός  με φωτισμό LED με πλαστικό σώμα κατάλληλο για ιατρική διάγνωση να 

λειτουργεί με δύο μπαταρίες AAA Χρώμα: λευκό ON / OFF διακόπτης από το κλιπ τσέπης 

Ιδανικός για όλες τις ειδικότητες 
16. Εξεταστικός Φακός με φωτισμό LED και μεταλλικό σώμα. Να λειτουργεί με δυο μπαταρίες 

ΑΑΑ , γκρι, να ενεργοποιείται & να απενεργοποιείται από το κλιπ τσέπης , να παραδίδεται σε 

πλαστική θήκη 

17 Ασπίδες προστασίας προσώπου Ασπίδα προστασίας προσώπου για εργαζόμενους που  
έρχονται σε συνεχή επαφή με πολίτες υγιείς ή μη. Η ασπίδα προσώπου κρατάει σε απόσταση 

ασφαλείας κάθε μικροσταγονίδιο κατά την επικοινωνία με άλλο άτομο, ενώ κρατάει μακριά και 

τα χέρια του χρήστη από την ακούσια επαφή με το πρόσωπό του. Να  είναι πολύ ελαφριά και να 
μην  θαμπώνει, όπως τα γυαλιά οράσεως, λόγω ικανοποιητικής απόστασης από το πρόσωπο ενώ 

να προσφέρει επαρκή αερισμό. 

18. Ηλεκτρονική ζυγαριά 50-100kg:   
    Λεπτός και σύγχρονος σχεδιασμός 

    Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη 

    Μέτρηση: βάρους σώματος, λίπους σώματος, νερού σώματος, μυικής μάζας, οστικής μάζας,        
     ∆είκτη Μάζας Σώματος, ∆είκτη Βασικού Μεταβολισμού  

    ∆υνατότητα μέτρησης έως 150 kg 

    ∆ιαβάθμιση 100 g 
    Επιλογή KG – St – lb 

    2 χρόνια εγγύηση 

 

19. Ανατομική λαβίδα μικρή ,18cm απο Inox υλικό  
 

20. Ψαλίδι ίσιο οξύ-αμβλύ Χειρουργικό ανοξείδωτο ψαλίδι απλό 18 cm με τη μία πλευρά 

οξεία και την άλλη πλευρά του αμβλύα. 
 

21. Ψαλίδι χειρουργικό ανωξείδωτο κυρτό με δυο οξεία ακρα. Κατασκευασμένο από 

ανοξείδωτο μέταλλο. Μήκος 16cm 
 

22. Τσάντα Α Βοηθειών Πρακτική και ευρύχωρη τσάντα πρώτων βοηθειών . Να διαθέτει πέντε 

εσωτερικές θήκες . Στιβαρή κατασκευή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλη για χρήση 
σε όλες τις εποχές του χρόνου. Ανθεκτική και να  καθαρίζεται εύκολα . Να διαθέτει φερμουάρ 

ασφαλείας που ανοίγει και κλείνει εύκολα . Να διαθέτει ιμάντες ώμου και χειρός . Διαστάσεις  

25-28cmΥψος x 32-35 cm πλάτος x 12-14 cm Βάθος 

23. Τσάντα Ιατρική επίσκεψης κατ’οίκον απαραίτητη σε κάθε ιατρό που βρίσκεται σε 

κίνηση. Να προσαρμόζεται με ευκολία στον ώμο με στήριγματα πλάτης, βάρος περίπου 3,5 Kg, 

Μέγιστο προτεινόμενο βάρος υλικών 5 Kg. Τρεις αποσπώμενες διαφανείς θήκες με βέλκρο, 

Ισοθερμική θήκη για αμπούλες με 23 ελαστικα στηρίγματα,  Θήκη με χωρίσματα για έγγραφα  

24. Μάσκες venturi  35% ενηλίκων απλή μάσκα που να συνδέεται με σπειρωειδή σωλήνα στο 

περιφερειακό  άκρο του οποίου να  συνδέεται βαλβίδα στενού στομίου διάφορης διαμέτρου/ 

χρώματος με πλάγιες οπές μέσω των οποίων να εισέρχεται ατμοσφαιρικός αέρας δημιουργώντας 

υψηλή ροή μείγματος αέρα.  
25. Μάσκες venturi  50% ενηλίκων απλή μάσκα που να συνδέεται με σπειρωειδή σωλήνα στο 

περιφερειακό  άκρο του οποίου να  συνδέεται βαλβίδα στενού στομίου διάφορης διαμέτρου/ 

χρώματος με πλάγιες οπές μέσω των οποίων να εισέρχεται ατμοσφαιρικός αέρας δημιουργώντας 

υψηλή ροή μείγματος αέρα.  

26. Μάσκες νεφελοποιητή ενηλίκων Ρινοστοματική μάσκα νεφελοποιητή υψηλής ποιότητας 

για την νεφελοποίηση και λήψη του φαρμάκου από τον ασθενή. Η ρινοστοματική μάσκα 

νεφελοποιητή να διαθέτει λάστιχο για την σταθερή εφαρμογή της μάσκας και ποτήρι 

συνδεδεμένο σε σειρά με την μάσκα νεφελοποιητή για την νεφελοποίηση. Η ρινοστοματική 



 

 

 

μάσκα νεφελοποιητή να παραδίδεται με αγωγό 2 μέτρων για ελευθερία κινήσεων κατά την χρήση. 
 
27. Ρινικά γυαλάκια οξυγόνου οξυγονοθεραπείας με αγωγό 2 μέτρων. Η παροχή οξυγόνου να 

γινεται από τη μύτη με ελαφριά ρινική διάταξη, εύκολη τοποθέτηση, Τα ρινικά γυαλάκια να 

επιτρέπουν την  ελευθερία κινήσεων και να δίνουν ευχάριστη αίσθηση. Να  έχουν μηδαμινό 

βάρος και μικρό μέγεθος. Η τροφοδοσία οξυγόνου να γίνεται αποκλειστικά από τη μύτη ενώ ο 

αγωγός της ρινικής διάταξης να είναι 2 μέτρων για ευκολία κινήσεων.  
 

28. Συσκευή ανάνηψης σιλικόνης AMBU 
είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο για να παρέχει την απαραίτητη απόδοση και αξιοπιστία που 

απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων περιστατικών ανάνηψης ενηλίκων 

ασθενών. Ο ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων να είναι κατασκευασμένος απο υψηλής ποιότητας 
σιλικόνη, που να παρέχει την άριστη αφή και επαναφορά του ασκού. Επίσης, το περιστρεφόμενο 

σύστημα σύνδεσης του ασκού με τον ασθενή, να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες τραυματισμού των 

αεραγωγών και να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή θέσης ανάνηψης του διασώστη. Επιπρόσθετα, η 

υποδοχή για την σύνδεση της αμπού ενηλίκων με την παροχή οξυγόνου να είναι καινοτομικά 

κατασκευασμένη και περιστρέφεται κατά 360 μοίρες, επιτρέποντας τη συνδυαζόμενη χρήση του 

ασκού με τη φιάλη χωρίς να διπλώνει ο σωλήνας παροχής οξυγόνου. 
 

Ο ασκός ανάνηψης δεν πρέπει να περιέχει Latex και διατίθεται πλήρης με μια μάσκα ενηλίκων, 

ρεζερβουάρ οξυγόνου και σωλήνα για την σύνδεση με φιάλη. Ο σχεδιασμός του να είναι τέτοιος  

ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση του μέσα σε σακίδια επειγόντων, καταλαμβάνοντας ελάχιστο 

χώρο. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής και η εγγυημένη απόδοση λειτουργίας του να είναι  

σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ISO για ασκούς ανάνηψης.  
Μέγιστος παρεχόμενος όγκος : 600 ml 
Συνολικός όγκος : 1800 ml 
Όγκος ρεζερβουάρ : 2600 ml 
Νεκρό σημείο : 7 ml 
Βαλβίδα περιορισμού πίεσης : 40 cm H2O 
Υλικό κατασκευής : Σιλικόνη, 100% Latex Free 
Μέθοδος αποστείρωσης : Υγρά αποστείρωσης 
Εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους 
 

29. Λαβίδα Αφαίρεσης κλιπ Δέρματος (εξωλκέας μεταλλικών ραμμάτων, όχι μιας 

χρήσης) Μεταλλική αποστειρωμένη,  κατάλληλη για την αφαίρεση των κλιπ συρραφής δέρματος. 
Να είναι άνετη και ασφαλή στη χρήση. Τα κλιπ να αφαιρούνται εύκολα χωρίς να προκαλούν 

τραυματισμό. Αποστειρωμένη σε κλίβανο Οξειδίου του Αιθυλενίου 
30. Λαβίδα Mosquito ευθεία14cm ανωξείδωτη 
31. Λαβίδα Ανατομική ευθεία16 cm ανοξείδωτη με λεπτά άκρα από μέταλλο 
32. Λαβίδα αιμοστατική ευθεία 14cm ανοξείδωτη 
33. Λαβίδα χειρουργική 16 cm ανοξείδωτη με ένα δοντάκι στην μία πλευρά και 2 δοντάκια 

στην άλλη 

34. Μονόσκαλο εξεταστικού κρεβατιού με πόδια βαμμένα με εποξική βαφή ασημί χρώματος 

και επιφάνεια από πλαστικό αντιολισθητικό υλικό Το μονόσκαλο εξεταστικού κρεβατιού να 

έχει διαστάσεις 45 x 26 x ύψος 20 cm και το μέγιστο βάρος φόρτωσης να είναι τα 100kg. 

 

                        Η συντάκτρια                         Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

                       Καρδάση Ελένη                                     Οικονομάκης Φανούρης  

  

 



 

 

 

                            

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                ΘΕΜΑ: Α: « Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού  
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών                           Κέντρου Κοινότητας », Κ.Α: 60-6473.003 
Πληροφορίες: Καρδάση Ελένη                                            B: « προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού   
Τηλ.επικ. 2813409542                                                   των Ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών  

των  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-ΑΠΗ» Κ.Α: 15-7135.018 
E-mail: kardasi-e@heraklion.gr                                          
 

             

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης ανέρχεται: 

ΟΜΑΔΑ Α: «Κέντρο Κοινότητας» 

Στο ποσό των 1928,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24% 462,72 €, ήτοι συνολικά 2.390,72 € (και θα βαρύνει 

τον οικείο Κ.Α 60-6473.003 εξόδων με τίτλο δαπάνης: « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του 

Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ»  

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:  

Α. Προμήθεια για Ιατρικό Εξοπλισμό Κέντρου Κοινότητας  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 
Πιεσόμετρο 

Ηλεκτρονικό μπράτσου 
33141620-2 τεμάχιο 1 50,00 50,00 

2 
Πιεσόμετρο 

μανομετρικο 
33141620-2 τεμάχιο 1 40,00 40,00 

3 

Πιεσόμετρο 

παιδιατρικό 

μανομετρικό 
33141620-2 τεμάχιο 1 80,00 80,00 

4 Οξύμετρο  33141620-2 τεμάχιο 
2 50,00 100,00 

5 Στηθοσκόπιο 33141620-2 τεμάχιο 
1 100,00 100,00 

6 
Ηλεκτρονικό 

βρεφοζύγιο 
33141620-2 τεμάχιο 

1 150,00 150,00 

7 

Φιάλη Οξυγόνου 
φορητή 3lt  με 

βαλβιδα και 

μανόμετρο 

33141620-2 τεμάχιο 

1 230,00 230,00 

8 
Μάσκα παροχής 

οξυγόνου ενηλίκων  
33141620-2 τεμάχιο 

20 1,50 30,00 

9 
Καρδιογραφο 

μονοκάναλος  
33141620-2 τεμάχιο 

1 350,00 350,00 

10 Ωτοσκόπιο με χωνάκια 33141620-2 τεμάχιο 
1 220,00 220,00 
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11 
Ασπίδες προστασίας 

προσώπου 
33141620-2 τεμάχιο 

15 6,00 90,00 

12 
Ηλεκτρονική ζυγαριά 

50-100kg 
33141620-2 τεμάχιο 

1 50,00 50,00 

13 Τσάντα Α Βοηθειών 33141620-2 τεμάχιο 1 40,00 40,00 

14 Φαρμακείο Α βοηθειών 33141620-2 τεμάχιο 1 32,00 32,00 

15 Ιατρικές ποδιές 33141620-2 τεμάχιο 
3 22,00 66,00 

16 
Κοστούμι Ιατρικό σετ 

μπλούζα -παντελόνι 
33141620-2 τεμάχιο 

2 30,00 60,00 

17 
Ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο προσώπου 
33141620-2 τεμάχιο 

2 60,00 120,00 

18 Νεφελοποιητή 33141620-2 τεμάχιο 
1 120,00 120,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1928,00 

ΦΠΑ 24% 462,72 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.390,72 

 

ΟΜΑΔΑ Β: « Λοιπές κοινωνικές δομές» 

Στο ποσό των 7.561,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% 1814,64 €, ήτοι συνολικά 9.375,64 €, και θα 

βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15-7135.018  εξόδων με τίτλο δαπάνης: « Προμήθεια εξοπλισμού 

Ιατρονοσηλευτικών Υπηρεσιών των ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης» 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:   

B. Προμήθεια για Ιατρικό Εξοπλισμό λοιπών κοινωνικών δομών  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 
Πιεσόμετρο 

Ηλεκτρονικό μπράτσου 
33141620-2 τεμάχιο 9 50,00 450 

2 
Πιεσόμετρο 

μανομετρικο 
33141620-2 τεμάχιο 6 40,00 240 

3 
Πιεσόμετρο 
παιδιατρικό 

33141620-2 τεμάχιο 1 80,00 80 

4 

Μανομετρικό 

πιεσόμετρο χωρίς 

ακουστικά με 

περιχειρίδα ενηλίκων 

33141620-2 τεμάχιο 2 40,00 80 

5 
Ακουστικά για 

πιεσόμετρο 
33141620-2 τεμάχιο 2 15,00 30 

6 Οξύμετρο 33141620-2 τεμάχιο 
14 50,00 700 

7 Στηθοσκόπιο 33141620-2 τεμάχιο 
8 100,00 800 

8 

Ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο πυρετού 

υπερύθρων UVC με 
οθόνη 

33141620-2 τεμάχιο 3 38,00 114 

9 
Ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο προσώπου 
33141620-2 τεμάχιο 

23 60,00 1380 



 

 

 

10 

Φιάλη Οξυγόνου 

φορητή 3lt με βαλβιδα 

και μανόμετρο 

33141620-2 τεμάχιο 
6 230,00 1380 

11 Νεφελοποιητή 33141620-2 τεμάχιο 
1 120,00 120,00 

12 Διαφανοσκόπιο μονό 33141620-2 τεμάχιο 
2 95,00 190,00 

13 
Φορητό Doppler 

αγγείων 
33141620-2 τεμάχιο 1 300,00 300,00 

14 
Ωτοσκόπιο οπτικής 

ίνας με φωτισμό LED 
33141620-2 τεμάχιο 1 110,00 110,00 

15 

Διαγνωστικός φακός με 

φωτισμό LED με 

πλαστικό σώμα 

κατάλληλο για ιατρική 
διάγνωση 

33141620-2 τεμάχιο 1 12,00 12,00 

16 Εξεταστικός Φακός 33141620-2 τεμάχιο 
1 12,00 12,00 

17 
Ασπίδες προστασίας 

προσώπου 
33141620-2 τεμάχιο 

70 6,00 420,00 

18 
Ηλεκτρονική ζυγαριά 

50-150kg 
33141620-2 τεμάχιο 

3 50,00 150,00 

19 
Ανατομική λαβίδα 
μικρή 

33141620-2 τεμάχιο 
1 6,00 6,00 

20 Ψαλίδι ίσιο οξύ-αμβλύ 33141620-2 τεμάχιο 
1 5,00 5,00 

21 Ψαλίδι χειρουργικό 33141620-2 τεμάχιο 2 6,00 12,00 

22 Τσάντα Α Βοηθειών 33141620-2 τεμάχιο 2 40,00 80,00 

23 
Τσάντα Ιατρική 

επίσκεψης κατ’οίκον 
33141620-2 τεμάχιο 1 95,00 95,00 

24 
Μάσκες venturi  35% 

ενηλίκων 
33141620-2 τεμάχιο 

17 6,00 102,00 

25 
Μάσκες venturi  50% 

ενηλίκων 
33141620-2 τεμάχιο 

17 7,00 119,00 

26 
Μάσκες νεφελοποιητή 

ενηλίκων 
33141620-2 τεμάχιο 20 2,00 40,00 

27 
Ρινικά γυαλάκια 
οξυγόνου 

33141620-2 τεμάχιο 20 1,00 20,00 

28 
Συσκευή ανάνηψης 

σιλικόνης AMBU 
33141620-2 τεμάχιο 1 55,00 55,00 

29 

Λαβίδα Αφαίρεσης 

κλιπ Δέρματος 

(εξωλκέας μεταλλικών 

ραμμάτων, μιας 

χρήσης) 

33141620-2 
Συσκευ

ασία 

50τμχ 
3 75,00 225,00 

30 
Λαβίδα Mosquito 

ευθεία14cm 
33141620-2 

τεμάχιο 
7 5,00 35,00 

31 
Λαβίδα Ανατομική 

ευθεία16 cm 
33141620-2 

τεμάχιο 
7 5,00 35,00 

32 
Λαβίδα αιμοστατική 

ευθεία 14cm 
33141620-2 

τεμάχιο 
5 14,00 70,00 

33 
Λαβίδα χειρουργική 

16 cm 
33141620-2 

τεμάχιο 
7 6,00 42,00 

34 
Μονόσκαλο 

εξεταστικού κρεβατιού 
33141620-2 

τεμάχιο 
1 52,00 52,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.561,00 



 

 

 

ΦΠΑ 24% 1814,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  9.375,64 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά για κάθε ομάδα χωριστά και για τις δυο μαζί παραπάνω ομάδες. Προσφορά η οποία 

θα δίδεται για ορισμένα από τα τμήματα της ομάδας  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Εγγυητική δεν απαιτείται. 

Σημειώνεται ότι το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α.: 

- 15-7135.018 εξόδων με τίτλο δαπάνης: « Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρονοσηλευτικών 

Υπηρεσιών των ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης». Χρηματοδότηση Ι. 

Πόροι Δήμου. 

- 60-6473.003 εξόδων με τίτλο δαπάνης: «Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου 

Κοινότητας, του Παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ». Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

Το  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά ανά ομάδα βάσει της τιμής. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν 

να υποβάλλουν προσφορά για μια ή και για τις δύο παραπάνω ομάδες. Η 

κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα.  
 

 

                      Η συντάκτρια                            Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

  Καρδάση Ελένη                   Οικονομάκης Φανούρης   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

                            

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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                   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της  προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας ειδών ιατρικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας και λοιπών κοινωνικών δομών  του Δήμου 

Ηράκλειου. 
 

Ανάδοχοι θα αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, για την 

εκτέλεση της προμήθειας. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει συνολικά μετά από σχετική συνεννόηση με την Δ/νση Κοινωνικής 

Ανάπτυξης του Δήμου.  
Τα ποσά που αναφέρονται ανά ομάδα ή τμήμα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν 

το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των 

αναφερόμενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την προμήθεια του Ιατρικού 

εξοπλισμού, είναι ενδεικτική. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.766,36 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%  που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις   

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:  
Α) Τις διατάξεις: 

1. Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010). 

4. του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 

5. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,”. 

6. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

7. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

Β) Τις αποφάσεις: 

1. Τη με αρ. 68/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: “Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2017 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υλοποίηση της 

πράξης με τίτλο ¨Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου 

(Δράση 9.ii.1 Κέντρα Κοινότητας του ΠΕΠ Κρήτη 2014 – 2020)  
2. Την με αρ. πρωτ. 85250/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του 

Δήμου Ηρακλείου. 
3. Την με αρ. πρωτ. 86247/2019  Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας 

υπογραφής.  
4. Την με αρ. Πρωτ. 86763/2019 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης 

υποβολής υπογραφής του τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη. 
5. Την υπ’ αριθμ. 6941/05-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο 

Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» και MIS 5002180 στο 

Ε.Π. «Κρήτη» (ΑΔΑ: 6ΓΚ97ΛΚ-4ΘΕ) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Κρήτης 
6. Την υπ’ αριθμ. 993/2016 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «α) Aποδοχή της αρ. πρωτ. 

6.941/05-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας, 

Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» και MIS 5002180 στο Ε.Π. «Κρήτη» 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης,  (β) έγκριση του σχεδίου 

Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1/2) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας, 

Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» της ως άνω πράξης και (γ) έγκριση 

παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων του απασχολούμενου προσωπικού στο 

πρόγραμμα «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων»  
7. Τη με αρ. πρωτ. 5151/30-10-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «1η 

Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο 

Ηρακλείου», με κωδ. ΟΠΣ 5002180 στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 
8. Τη με αρ. 936/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή της με αρ. 

πρωτ. 5.151/30-10-2019 1ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα 

ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου», με κωδ. ΟΠΣ5002180 στο ΕΠ «Κρήτη 2014-

2020» και έγκριση της οριστικής 2ης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια 

Μέσα του Υποέργου 1 της ως άνω Πράξης.» 
9. Τη με αρ. Πρωτ. 949/2019 Έγκριση σχεδίου Π/Υ 2020 του Δήμου Ηρακλείου  
10. Τη με αρ αρ.57/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης ποσού 

400.000€ του Κ.Α. 60-6473.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειου, με τίτλο 

«Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του 

ΚΕΜ» του Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού έτους 2020». 
11. Τη με αρ. 323/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην 

Τροποποίηση της με αρ.57/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

εξειδίκευσης ποσού 400.000€ του Κ.Α. 60-6473.003 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ηράκλειου, με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του 

παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ» του Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού έτους 

2020». 
 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης, 

είναι τα ακόλουθα: 



 

 

 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Τιμολόγιο προσφοράς 

 

Άρθρο 4ο Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

  Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός φακέλου της προσφοράς τους: 

(1)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

 Είναι ενήμεροι  φορολογικά και  ασφαλιστικά.   

 Είναι εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο  σε σχετικό με το αντικείμενο  της 
προμήθειας - κωδικό επαγγέλματος.  

 Δεν έχουν συμμετέχει σε  εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε 

νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ 

(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα.  

 Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

 Έχουν λάβει γνώσει των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων 
και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 

(2) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης έντυπο με 

την οικονομική προσφορά. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά στοιχεία για 

κάθε προσφερόμενο είδος, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Άρθρο 5ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη συνολική προσφορά ανά ομάδα βάσει της τιμής και δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Οι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή και για τις δύο παραπάνω ομάδες.  Η 

κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα.  

 

Άρθρο 6ο : Συμβατικό πλαίσιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
  
Άρθρο 7ο : Τρόπος Παραλαβής - Πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας των υλικών τα οποία παραδίδονται στο φορέα, μετά την 

οριστική παραλαβή τους. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση 

των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή θα γίνει 
μετά την οριστική παραλαβή τους σύμφωνα με την παραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 

του N.4412/2016.  

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου.  
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.   



 

 

 

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται συνολικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία θα 

συνοδεύονται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται μετά την 
παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής του κάθε φορέα υπογράψει το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. 

 Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση η οποία θα υπογραφεί 

μεταξύ του αναδόχου και του κάθε φορέα. 
 

Άρθρο 8ο Τιμή: 

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ € και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την 

παροχή των ως άνω υπηρεσιών στους χώρους και τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα 

μελέτη. 

Άρθρο 9ο Αναθεώρηση -Σταθερότητα τιμών 

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες. Ο ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής του συντελεστή) βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία θα 

συνοδεύονται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται μετά την 

παραλαβή των ειδών κι εφόσον η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου   

υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
Άρθρο 10ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 11ο : Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση, 

καθώς και τις υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016.  

Άρθρο 12ο: Τροποποίηση της σύμβασης  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 



 

 

 

 

Άρθρο 13ο Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο 

β)  Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 14ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 

Άρθρο 15ο: Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής 
Δεν απαιτείται 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Δεν απαιτείται  
 

Άρθρο 16ο: Παραλαβή υλικών-χρόνος και τόπος παράδοσης 

H παραλαβή των υλικών γίνει από επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, που συγκροτούνται σύμφωνα 

με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 

του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 

έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.  
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου  με βάση μόνο το 

θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 

σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού 

και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και 

τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια ορίζεται το χρονικό διάστημα τριών 



 

 

 

μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει για την φόρτωση και διανομή των ειδών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 

διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 17ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών-Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 

δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 18ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Η συντάκτρια                                                 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Καρδάση Ελένη                                                            Οικονομάκης Φανούρης   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

Λογότυπο προσφέροντος  
 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ  ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   

 

          CPV  33141620-2 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Για την ΟΜΑΔΑ Α:  
 

Της επιχείρησης  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

με ΑΦΜ................................... 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 

Α. Προμήθεια για Ιατρικό Εξοπλισμό Κέντρου Κοινότητας  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 
Πιεσόμετρο 

Ηλεκτρονικό μπράτσου 
33141620-2 τεμάχιο 1   

2 
Πιεσόμετρο 

μανομετρικο 
33141620-2 τεμάχιο 1   

3 

Πιεσόμετρο 
παιδιατρικό 

μανομετρικό 
33141620-2 τεμάχιο 1   

4 Οξύμετρο  33141620-2 τεμάχιο 
2   

5 Στηθοσκόπιο 33141620-2 τεμάχιο 
1   

6 
Ηλεκτρονικό 
βρεφοζύγιο 

33141620-2 τεμάχιο 
1   

7 

Φιάλη Οξυγόνου 

φορητή 3lt  με 

βαλβιδα και 

μανόμετρο 

33141620-2 τεμάχιο 

1   

8 
Μάσκα παροχής 

οξυγόνου ενηλίκων  
33141620-2 τεμάχιο 

20   

9 
Καρδιογραφο 
μονοκάναλος  

33141620-2 τεμάχιο 
1   

10 Ωτοσκόπιο με χωνάκια 33141620-2 τεμάχιο 
1   

11 
Ασπίδες προστασίας 

προσώπου 
33141620-2 τεμάχιο 

15   

12 
Ηλεκτρονική ζυγαριά 

50-100kg 
33141620-2 τεμάχιο 

1   

13 Τσάντα Α Βοηθειών 33141620-2 τεμάχιο 1   

14 Φαρμακείο Α βοηθειών 33141620-2 τεμάχιο 1   



 

 

 

15 Ιατρικές ποδιές 33141620-2 τεμάχιο 
3   

16 
Κοστούμι Ιατρικό σετ 

μπλούζα -παντελόνι 
33141620-2 τεμάχιο 

2   

17 
Ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο προσώπου 
33141620-2 τεμάχιο 

2   

18 Νεφελοποιητή 33141620-2 τεμάχιο 
1   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Λογότυπο προσφέροντος  
 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ  ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

 

          CPV  33141620-2 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Για την ΟΜΑΔΑ Β:  
 

Της επιχείρησης  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

με ΑΦΜ................................... 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 

B. Προμήθεια για Ιατρικό Εξοπλισμό λοιπών κοινωνικών δομών  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 
Πιεσόμετρο 

Ηλεκτρονικό μπράτσου 
33141620-2 τεμάχιο 9   

2 
Πιεσόμετρο 
μανομετρικο 

33141620-2 τεμάχιο 6   

3 
Πιεσόμετρο 

παιδιατρικό 
33141620-2 τεμάχιο 1   

4 

Μανομετρικό 

πιεσόμετρο χωρίς 

ακουστικά με 

περιχειρίδα ενηλίκων 

33141620-2 τεμάχιο 2   

5 
Ακουστικά για 
πιεσόμετρο 

33141620-2 τεμάχιο 2   

6 Οξύμετρο 33141620-2 τεμάχιο 
14   

7 Στηθοσκόπιο 33141620-2 τεμάχιο 
8   

8 

Ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο πυρετού 
υπερύθρων UVC με 

οθόνη 

33141620-2 τεμάχιο 3   

9 
Ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο προσώπου 
33141620-2 τεμάχιο 

23   

10 

Φιάλη Οξυγόνου 

φορητή 3lt με βαλβιδα 

και μανόμετρο 

33141620-2 τεμάχιο 
6   

11 Νεφελοποιητή 33141620-2 τεμάχιο 
1   

12 Διαφανοσκόπιο μονό 33141620-2 τεμάχιο 
2   



 

 

 

13 
Φορητό Doppler 

αγγείων 
33141620-2 τεμάχιο 1   

14 
Ωτοσκόπιο οπτικής 

ίνας με φωτισμό LED 
33141620-2 τεμάχιο 1   

15 

Διαγνωστικός φακός με 

φωτισμό LED με 

πλαστικό σώμα 

κατάλληλο για ιατρική 
διάγνωση 

33141620-2 τεμάχιο 1   

16 Εξεταστικός Φακός 33141620-2 τεμάχιο 
1   

17 
Ασπίδες προστασίας 

προσώπου 
33141620-2 τεμάχιο 

70   

18 
Ηλεκτρονική ζυγαριά 

50-150kg 
33141620-2 τεμάχιο 

3   

19 
Ανατομική λαβίδα 
μικρή 

33141620-2 τεμάχιο 
1   

20 Ψαλίδι ίσιο οξύ-αμβλύ 33141620-2 τεμάχιο 
1   

21 Ψαλίδι χειρουργικό 33141620-2 τεμάχιο 2   

22 Τσάντα Α Βοηθειών 33141620-2 τεμάχιο 2   

23 
Τσάντα Ιατρική 

επίσκεψης κατ’οίκον 
33141620-2 τεμάχιο 1   

24 
Μάσκες venturi  35% 

ενηλίκων 
33141620-2 τεμάχιο 

17   

25 
Μάσκες venturi  50% 

ενηλίκων 
33141620-2 τεμάχιο 

17   

26 
Μάσκες νεφελοποιητή 

ενηλίκων 
33141620-2 τεμάχιο 20   

27 
Ρινικά γυαλάκια 
οξυγόνου 

33141620-2 τεμάχιο 20   

28 
Συσκευή ανάνηψης 

σιλικόνης AMBU 
33141620-2 τεμάχιο 1   

29 

Λαβίδα Αφαίρεσης 

κλιπ Δέρματος 

(εξωλκέας μεταλλικών 

ραμμάτων, μιας 

χρήσης) 

33141620-2 
Συσκευ

ασία 

50τμχ 
3   

30 
Λαβίδα Mosquito 
ευθεία14cm 

33141620-2 
τεμάχιο 

7   

31 
Λαβίδα Ανατομική 

ευθεία16 cm 
33141620-2 

τεμάχιο 
7   

32 
Λαβίδα αιμοστατική 

ευθεία 14cm 
33141620-2 

τεμάχιο 
5   

33 
Λαβίδα χειρουργική 

16 cm 
33141620-2 

τεμάχιο 
7   

34 
Μονόσκαλο 

εξεταστικού κρεβατιού 
33141620-2 

τεμάχιο 
1   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
 


