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Εισαγωγή 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών σε σχετική πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης 16) της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007‐ 2013» για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

υπέβαλε µε την υπ. αριθµό 12646/ 23‐12‐2011 αίτηση χρηµατοδότησης του Έργου µε τίτλο «ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.: 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ KAI ΥΓΕΙΑΣ / ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ». Το εν λόγω Έργο εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 46790/04-

05-2012 Υπουργική Απόφαση και µε την υπ. αριθµ. 1883/25-5-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-

2013», η οποία χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕ 0918 µε κωδικό αριθµό 2012ΣΕ09180127 και συνολικό προϋπολογισµό 

2.941.541,50 ευρώ. 

Κύριος στόχος της Π.Α.ΜΕ.∆.Υ. είναι η εκτίµηση χρόνιων νοσηµάτων, διατροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής 

του Ελληνικού πληθυσµού, χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγµα. Η ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. είναι η πρώτη 

έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγµα όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως φύλου, 

ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα άλλων χωρών (NHANES-National Health and Nutrition Survey στις ΗΠΑ, NDNS-

National Diet and Nutrition Survey στο Ηνωµένο Βασίλειο). Στις χώρες αυτές, χάρη στα ευρήµατα των αντίστοιχων 

εθνικών µελετών  πάρθηκαν µέτρα πολιτικής που οδήγησαν στη βελτίωση της παρεχόµενης υγειονοµικής περίθαλψης 

και τη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. Απώτερος συνεπώς σκοπός του εν λόγω έργου εθνικής εµβέλειας είναι η 

ενηµέρωση των υγειονοµικών αρχών για την ιεράρΟΣχηση και λήψη µέτρων υγείας, καθώς και για την υλοποίηση 

παρεµβατικών προγραµµάτων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Τα αποτελέσµατα της ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. θα 

αποτελέσουν την κύρια πηγή ιεράρχησης υγειονοµικών αναγκών, και προτάσεων µέτρων δηµόσιας πολιτικής για την 

βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση των κυριότερων παραγόντων κινδύνου στον Ελληνικό πληθυσµό.  

Στα πλαίσια αυτά και για να διασφαλιστεί η εκπόνηση της συγχρονικής µελέτης διατροφικών συνηθειών και δεικτών 

υγείας κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η αγορά εξοπλισµένων κινητών µονάδων για την επιτόπια πραγµατοποίηση και 

επεξεργασία αιµατολογικών, βιοχηµικών, ανθρωποµετρικών και λοιπών µετρήσεων.  
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Α1 Περιβάλλον του Έργου 

A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην Υλοποίηση του Έργου 

Στην υλοποίηση του υποέργου 4 «Προµήθεια εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» στα πλαίσια του Έργου 

«Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας (ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.)» εµπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς και επιτροπές: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

http://www.epanad.gov.gr/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργείο Υγείας – Ειδική 

Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

http://www.ygeia-pronoia.gr/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΛΚΕ - Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών 

http://www.elke.aua.gr/  

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 

Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω  ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

 

Ε∆∆ΑΠ - Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Προσφορών 

Βλ. παρ. Α.1.1.3  

ΕΑΕ - Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων  

Βλ. παρ. Α.1.1.3  

ΕΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Έργου  

Βλ. παρ. Α.1.1.3  

ΕΤΠΕ Επιτροπή Τελικής 

Παραλαβής του Έργου 

Βλ. παρ. Α.1.1.3  
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Φορέας Λειτουργίας 

Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Ειδική 

Υπηρεσία προβλέπεται στο Νόµο 3614/2000 και αποτελεί διάδοχη υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 - 2006, που αναδιοργανώθηκε µε Κοινή Υπουργική Απόφαση. Είναι αρµόδια για την 

παρακολούθηση και την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδιασµού 4 επιχειρησιακών Σχεδίων ∆ράσης ανάπτυξης της 

Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για την διαχείριση ή το συντονισµό παρεµβάσεων του τοµέα, που 

συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την τρέχουσα περίοδο 2007-2013, η 

υπηρεσία λειτουργεί ως Ενδιάµεσος Φορέας για τον άξονα προτεραιότητας 5, ύψους 400 εκ. ευρώ του ΕΠ Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου ∆υναµικού και ως συντονιστής για συνολικά 1.2 δισεκατοµµύρια Ευρώ, που σύµφωνα µε τον 

προγραµµατισµό θα συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων στην Ελλάδα 

έως το 2013. Συγκεκριµένα η Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαµβάνει τα εξής: 

• την άσκηση καθηκόντων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού για τις παρεµβάσεις του τοµέα υγείας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

• τον συντονισµό της εφαρµογής των πράξεων του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

• την άσκηση καθηκόντων Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρ. 4 του ν. 3614/2007 και τις 

διατάξεις εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

• την υποστήριξη της Επιτροπής Συντονισµού και Παρακολούθησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ στον τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρ. 10, παρ. 4, εδάφιο α του ν. 3614/2007 

• οποιαδήποτε αρµοδιότητα της ανατεθεί ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ή αρµοδιότητες ∆ικαιούχου Πράξεων. 

Οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατανέµονται στις εξής µονάδες: 

• Μονάδα Α1΄: Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 

• Μονάδα Α2΄: Συντονισµού Εφαρµογής και Υποστήριξης Υλοποίησης 

• Μονάδα Β΄: Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης Πράξεων 

• Μονάδα Γ΄: Προεγκρίσεων και επιτόπιων επαληθεύσεων 

• Μονάδα ∆: Οργάνωσης – Υποστήριξης. 

∆ιαγραµµατικά η οργανωτική δοµή της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

παριστάνεται ως εξής: 
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A1.1.1 Φορέας Υλοποίησης  

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Φορέας αποτελεί τον Φορέα 

Υλοποίησης του έργου. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας συστάθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών (όπως και στα υπόλοιπα ΑΕΙ) µε το Π∆ 432/1981 για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας 

και ήδη διέπεται, µεταξύ άλλων, από την ΚΥΑ 679/1996, το ν. 2771/1999, το ν. 3577/2007 (άρθρο 12§1), το ν. 

3794/2009 (άρθρο 36) και το ν. 3848/2010 (άρθρο 36§1).  

Σύµφωνα µε το άρθρο 36§1 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71) «Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 

είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη 

δαπανών οποιουδήποτε είδους που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, 

αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών 

και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών 

εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, τη 

διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων ως και άλλων 

σχετικών υπηρεσιών µε πιστώσεις από το αποθεµατικό των ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύµατος, ύστερα από εισήγηση 

της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου ή της Συνέλευσης του ΤΕΙ».  

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ δεν αποτελεί ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο. Αντιθέτως, αποτελεί 

αυτοτελή και ανεξάρτητη υπηρεσία του ΓΠΑ, που διακρίνεται από το υπόλοιπο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και 

χαρακτηρίζεται από ευρεία διοικητική, διαχειριστική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια. Εξάλλου, η διοίκηση και 

διαχείριση του ΕΛΚΕ πραγµατοποιείται από την «Επιτροπή Ερευνών» και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και 

διαχείριση του ΓΠΑ (άρθρο 3§1 ΚΥΑ 679/1996 ). 

A1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου) 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ) 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.» θα οριστεί 

πενταµελής «Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ)». Αρµοδιότητα της Ε∆∆ΑΠ 

αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. 

ΕΙ∆ΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α Α1: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΜΟΝΑ∆Α Α2:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α Β:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ
ΗΣ & 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α Γ: 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

& ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α ∆:

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 8 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ) 

Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών που πιθανώς θα κατατεθούν στην αξιολόγηση των 

Προσφορών θα οριστεί «Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ)» αποτελούµενη από 3 µέλη τα οποία δεν ανήκουν 

στην Ε∆∆ΑΠ. Αρµοδιότητα της ΕΑΕ αποτελεί η αξιολόγηση των ενστάσεων και προσφυγών που θα κατατεθούν στο 

πλαίσιο του διαγωνισµού του παρόντος Έργου. 

Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ) 

Για τις ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα 

οριστεί από το ΓΠΑ πενταµελής «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΕ είναι η 

διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική παραλαβή του Έργου.  

Επιτροπή Τελικής Παραλαβής Έργου (ΕΤΠΕ) 

Για τις ανάγκες της τελικής παραλαβής του Έργου θα οριστεί από το ΓΠΑ πενταµελής «Επιτροπή Τελικής Παραλαβής 

Έργου (ΕΤΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΤΠΕ είναι η οριστική παραλαβή του Έργου. 

A.1.2 Υφιστάµενη Κατάσταση 

A1.2.1 Φορέας Λειτουργίας 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό, 

τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση πράξεων που αφορούν στον τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007 −2013 συστήθηκε µε την αριθ. 130383/ 

ΦΕΚ2136/τ.Β’/ 01-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (έναρξη λειτουργίας 14/04/2011) και υπάγεται στον Γενικό 

Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνει αρµοδιότητες δικαιούχου για πράξεις του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007 −2013 σύµφωνα µε το ισχύον, εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης 

και ελέγχου.  

A1.2.2 Οργανωτική δοµή και στελέχωση Φορέα Λειτουργίας 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής διαρθρώνεται σε τέσσερις οργανικές Μονάδες: 

• Μονάδα Α: Προγραµµατισµού, σχεδιασµού και ωρίµανσης πράξεων 

• Μονάδα Β1: Υλοποίηση πράξεων του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013 

• Μονάδα Β2: Υλοποίηση πράξεων του τοµέα Ψυχικής Υγείας των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

2007−2013 

• Μονάδα Γ΄: ∆ιοικητικής Υποστήριξης. 

Η Υπηρεσία στα πλαίσια του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013» προχωρά στην υλοποίηση του 

Άξονα Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού». 
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Α2 Αντικείµενο, Στόχοι και Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου 

A2.1 Αντικείµενο του Έργου 

Αντικείµενο του έργου συνιστά η προµήθεια πέντε πλήρως εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων για την επιτόπια 

πραγµατοποίηση και επεξεργασία αιµατολογικών, βιοχηµικών, ανθρωποµετρικών και λοιπών µετρήσεων. Η 

ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. θα εκτιµήσει πολλαπλούς δείκτες υγείας και παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι είναι αναγκαίο να 

εκτιµηθούν προκειµένου να γίνει ιεράρχηση υγειονοµικών αναγκών και λήψης µέτρων δηµόσιας υγείας. 

A2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη 

Η ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. / Σχέδιο ∆ράσης για την προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στον τοµέα της ∆ιατροφής που υλοποιεί ο 

ΕΛΚΕ ΓΠΑ συνιστά µια πρωτοποριακή για την ελληνική πραγµατικότητα και ολοκληρωµένη δράση που σκοπεύει 

στην αξιολόγηση της υγείας του πληθυσµού µέσω της εκτίµησης χρόνιων νοσηµάτων, δεικτών υγείας, διατροφικών 

συνηθειών και του τρόπου ζωής του ελληνικού πληθυσµού. Σηµαντικές διαφορές µεταξύ των άλλων αντίστοιχων 

µελετών που έχουν κατά καιρούς εκπονηθεί εντοπίζονται συνοπτικά σε: 

• Πληθυσµός υπό µελέτη.  Σύνολο του ελληνικού πληθυσµού, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, σε εθνικά 

αντιπροσωπευτικό δείγµα.  

• Αιµατολογικοί και βιοχηµικοί δείκτες. Θα πραγµατοποιηθούν µετρήσεις πολλαπλών αιµατολογικών και 

βιοχηµικών δεικτών, απαραίτητων για την εκτίµηση του επιπολασµού σηµαντικών δεικτών υγείας και για την 

συνεπακόλουθη ιεράρχηση µέτρων δηµόσιας υγείας. 

• Χρόνια νοσήµατα. Θα αξιολογηθεί ο επιπολασµός κύριων χρόνιων νοσηµάτων.  

• ∆ιατροφική πρόσληψη και τρόπος ζωής. Θα αξιολογηθεί η διατροφική πρόσληψη, ο τρόπος ζωής και η έκθεση σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου.  

• Ανθρωποµετρικές µετρήσεις: Θα πραγµατοποιηθεί πληθώρα ανθρωποµετρικών µετρήσεων.  

Τα αναµενόµενα οφέλη είναι πολλαπλά, διαχέονται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσµού και συνίστανται στην 

ιεράρχηση των υγειονοµικών αναγκών µε έµφαση στον τοµέα της διατροφής, τη συνακόλουθη εκπόνηση πολιτικών για 

τη βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη αντιµετώπιση παραγόντων κινδύνου για τη δηµόσια υγεία καθώς και στη 

µεσοπρόθεσµη βελτίωση των γενικών δεικτών υγείας µέσα από την εδραίωση της άποψης ότι «σωστή διατροφή 

σηµαίνει πρόληψη και υγεία». Εν καιρώ κρίσης, είναι πιο σηµαντική από ποτέ, τόσο η ιεράρχηση και κάλυψη των 

υγειονοµικών αναγκών, όσο και η υλοποίηση προτάσεων δηµόσιας πολιτικής µε απώτερο πάντα σκοπό τη διασφάλιση 

της υγείας του πληθυσµού. 

A2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Βασικοί στόχοι  του υποέργου 4 «Προµήθεια εξοπλισµένων κινητών µονάδων» για τη διενέργεια Πανελλαδικής 

Μελέτης ∆ιατροφής και Υγείας είναι: 

• η εκπόνηση συγχρονικής µελέτης εκτίµησης διατροφικών συνηθειών και δεικτών υγείας  
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• η αξιολόγηση κλινικών παραγόντων κινδύνου µε τελικό σκοπό την ανάδειξη των σηµαντικότερων παραγόντων 

που εµπλέκονται στην παθοφυσιολογία των χρόνιων νοσηµάτων για τον Ελληνικό πληθυσµό και την πιθανή 

ένταξη αυτών στην καθηµερινή κλινική πρακτική ως στοιχεία του ελέγχου ρουτίνας 

• η ανάδειξη της σηµασίας των διατροφικών συνηθειών ως προληπτικού µηχανισµού για τη βελτίωση των δεικτών 

υγείας 

• η βελτίωση στην ποιότητα ζωής. 

Η ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. θα εκτιµήσει πολλαπλούς δείκτες υγείας και παράγοντες κινδύνου καλύπτοντας όλο το φάσµα του 

ελληνικού πληθυσµού κάτι που κρίνεται αναγκαίο για την ιεράρχηση των αναγκών και τη λήψη µέτρων για τη 

βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. Πιο συγκεκριµένα θα γίνουν µετρήσεις πολλαπλών βιοχηµικών δεικτών, όχι µόνο 

αίµατος, λιπιδίων και γλυκόζης απαραίτητων για την εκτίµηση του επιπολασµού σηµαντικών δεικτών υγείας και τη 

συνεπακόλουθη ιεράρχηση µέτρων δηµόσιας υγείας.  

A2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας 

Η έγκαιρη προµήθεια πιστοποιηµένου, βάσει προδιαγραφών εξοπλισµένων κινητών µονάδων συνιστά κρίσιµο 

παράγοντα επιτυχίας για την ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων εξοπλισµένων κινητών 

µονάδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστο: 

• οι ανάδοχοι προµηθευτές να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 

• όλος ο εξοπλισµός να φέρει σήµανση CE.  
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Α3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

A3.1 Λειτουργικές Προδιαγραφές 

Στα πλαίσια των λειτουργικών προδιαγραφών ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει τα εξής: 

• πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά. 

• κατασκευάστρια εταιρία, τύπο, µοντέλο και σειριακό αριθµό (όπου υφίσταται) και συµµόρφωση προς τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, εφόσον υπάρχουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα περί κανονισµού προµηθειών ∆ηµοσίου στο Π∆ 

118/2007. 

• επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, επίπεδα ασφάλειας, διαστάσεις καθώς και λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το 

υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιµές και µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη 

σήµανση. 

A3.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ: µε βάση τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο (VAN) µεικτού φορτίου 3,5 τόνοι,   

εσωτερικού µήκους τουλάχιστον 3,2 µέτρα και ολικού µήκους τουλάχιστον  5,8 µέτρα  διασκευασµένο σε ειδικό όχηµα 

που θα καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

ΣΚΟΠΟΣ: Το υπό προµήθεια αυτοκίνητο θα είναι κλειστό φορτηγό, τύπου VAN,καινούργιο και αµεταχείριστο, 

κατάλληλο για την µεταφορά προσωπικού (3
ων

 ατόµων) και για εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών εν στάσει . 

Το αµάξωµα να είναι ενιαίο (τύπου VAN) µε χώρο οδήγησης και επιβατών που θα χωρίζεται µε σταθερό χώρισµα από 

τον χώρο φόρτωσης. Να συνυποβάλλεται η έγκριση τύπου κλειστού φορτηγού (VAN) από το αρµόδιο υπουργείο. 

• ΓΕΝΙΚΑ 

Το όχηµα θα είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, µε ισχύ τουλάχιστον 120hp, κυβισµού τουλάχιστον 2.000cc, 

πρόσφατης κατασκευής από το τελευταίο µοντέλο της αντίστοιχης σειράς. 

Το ολικό µεικτό φορτίο του οχήµατος θα είναι τουλάχιστον 3,5 tn. Θα εκτιµηθεί το µεγαλύτερο δυνατό ωφέλιµο φορτίο 

του οχήµατος. 

• ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ) 

Το τιµόνι θα βρίσκεται στο αριστερό µέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό. Θα φέρει κάθισµα οδηγού, 

ρυθµιζόµενο και κάθισµα απαραιτήτως για δύο (2) συνοδηγούς εµπρός µε τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας. 

Η καµπίνα θα φέρει απαραιτήτως θερµική µόνωση,  αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισµό, πλαστικό τάπητα 

δαπέδου, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους και θερµαινόµενους, σύστηµα immobilizer κλπ. Στον 

εξοπλισµό της καµπίνας θα περιλαµβάνεται σύστηµα A/C ικανής ισχύος εµπρός ηχοσύστηµα µε κεραία και ηχεία, 

πίνακας οργάνων εργονοµικά τοποθετηµένος µε όλα τα απαραίτητα όργανα και ενδείξεις ενός σύγχρονου οχήµατος. 

Επιπλέον σύστηµα αερισµού και θέρµανσης ρυθµιζόµενων ταχυτήτων και σύστηµα πλύσης ανεµοθώρακα και 
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υαλοκαθαριστήρες. Μέσα στην καµπίνα θα υπάρχουν απαραιτήτως όλες οι απαραίτητες ενδείξεις για την ασφαλή 

κίνηση και λειτουργία του οχήµατος. 

Θα πρέπει απαραιτήτως ο σκελετός της καµπίνας, το καπό, οι πόρτες, το δάπεδο και η οροφή να είναι κατασκευασµένα 

από χαλύβδινα φύλλα µε κατάλληλη αντισκωριακή επεξεργασία για µεγαλύτερη προστασία από σκουριές αλλά και 

αντοχή. 

• ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Θα πρέπει να είναι πετρελαιοκινητήρας τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, κυλινδρισµού τουλάχιστον 2,5 lt και µέγιστης 

ισχύος τουλάχιστον 140 Hp αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5. 

Θα φέρει απαραίτητα υπερσυµπιεστή (turbo charger), να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (εκποµπή 

καυσαερίων που να ικανοποιεί οπωσδήποτε την οδηγία Euro 5), να φέρει εξελιγµένα συστήµατα τροφοδοσίας, όπως 

αντλία πολύ υψηλής πιέσεως, ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου, σύστηµα εγχύσεως καυσίµου τύπου κοινού αυλού κλπ. 

Να δοθούν απαραίτητα οι καµπύλες ισχύος και ροπής του κινητήρα. 

• ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Το όχηµα να φέρει υδραυλικό σύστηµα διεύθυνσης και το τιµόνι να είναι στην αριστερή πλευρά.  Να δηλώνεται στην 

προσφορά η διάµετρος κύκλου στροφής στα πλέον εξέχοντα σηµεία.  

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Συµπλέκτης ξηρού δίσκου, µε υδραυλικό σύστηµα χειρισµού. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα δίνει κατά προτίµηση 6 ταχύτητες µπροστά, πλήρως συγχρονισµένες και 1 πίσω. Η µετάδοση 

της κίνησης θα γίνεται υποχρεωτικά στους πίσω τροχούς µέσω διαφορικού. Το όχηµα θα τηρεί τους νέους κανονισµούς 

για τελική ταχύτητα και θα φέρει ηλεκτρονικά ελεγχόµενο περιοριστή ταχύτητας. 

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΕΩΣ 

Υδραυλικά φρένα διπλού ανεξάρτητου κυκλώµατος µε επενέργεια σε όλους τους τροχούς µε δισκόφρενα µπροστά και 

πίσω και µηχανικό χειρόφρενο, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. Να φέρει οπωσδήποτε 

σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (σύστηµα ABS), σύστηµα αντιολίσθησης των τροχών ( σύστηµα ASR ) 

καθώς και σύστηµα ηλεκτρονικής ευστάθειας (σύστηµα ESP). 

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  

Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήµατος. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα το µέγιστο τεχνικό φορτίο του οπίσθιου άξονα. 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Τάση λειτουργίας 12V 

- Ένας ενισχυµένος  (1) συσσωρευτής 

- Αλτερνέιτορ και µίζα κατάλληλης ισχύος 

- Το ηλεκτρικό σύστηµα θα είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τον Κ.Ο.Κ 

- Ενισχυµένος εναλλάκτης µε απόδοση τουλάχιστον 100Ah  
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Θα πρέπει να είναι µελετηµένο και να περιλαµβάνει όλο τον αναγκαίο πρόσθετο εξοπλισµό ώστε να καλύπτει όλες τις 

καταναλώσεις του οχήµατος και του εξοπλισµού (π.χ. ψυγείο αίµατος, A/C, κλπ). 

 

• ΤΡΟΧΟΙ 

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από της παραδόσεως του οχήµατος). Θα 

είναι ακτινωτού τύπου, χωρίς αεροθάλαµο και θα ικανοποιούν την Οδηγία 2001/43/Ε.Ε. ή µεταγενέστερη. Στην 

προσφορά να δηλωθούν ο αριθµός και οι διαστάσεις των ελαστικών. 

 

• ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 

Το όχηµα θα συνοδεύεται από: 

- Ένα πλήρη τροχό τοποθετηµένο σε κατάλληλη θέση 

- Ηλεκτρικούς καθρέπτες οπίσθιας θέας, εξωτερικούς 

- GPS µε χάρτες της Ελλάδος 

- Ηλεκτρικά παράθυρα 

- Συνήθη σειρά εργαλείων (να δοθεί αναλυτική κατάσταση ) 

- Πυροσβεστήρας ή πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον Κ.Ο. 

- Πλήρες φαρµακείο κατά Κ.Ο.Κ 

- Τρίγωνο ασφαλείας 

- Πλήρη σειρά φωτιστικών σωµάτων, καθρέπτες, κόρνα κλπ κατά Κ.Ο.Κ 

- Σετ αντιολισθητικών αλυσίδων 

- Αντικλεπτικό σύστηµα 

 

• ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 

 

Ο χώρος φορτώσεως θα είναι κλειστός, εξ ολοκλήρου µεταλλικός. Τα εξωτερικά του τοιχώµατα και η οροφή θα 

αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την καµπίνα. Ο εσωτερικός χώρος φορτώσεως θα διαχωρίζεται µε την καµπίνα µε 

κατάλληλο τοίχωµα. 

Οι ελάχιστες αποδεκτές εσωτερικές διαστάσεις του χώρου φορτώσεως, πριν την διασκευή του οχήµατος είναι: 

Εσωτερικό µήκος : 3,2 µέτρα . 

Εσωτερικό ύψος ( στο µέσον του χώρου ) 1,9 µέτρα τουλάχιστον . 

Εσωτερικό πλάτος 1,7 µέτρα τουλάχιστον . 

Ο συνολικός χώρος φορτώσεως θα πρέπει να είναι ο µέγιστος δυνατός ( να αναφέρεται στην προσφορά )  

Θα φέρει δύο πόρτες φορτώσεως: 
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Μια δίφυλλη µε περιστρεφόµενα φύλλα και στο οπίσθιο µέρος ανοιγµένη κατά 180ο και ενδιάµεσο µηχανισµό και stop 

σύστηµα ασφάλισης στο πλήρες άνοιγµα. 

Μια ολισθαίνουσα ( συρταρωτή ) πόρτα στη δεξιά πλευρά. 

Θα πρέπει οι οπίσθιες θύρες να φέρουν υαλοπίνακα. 

  

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Πάτωµα:   

Το δάπεδο φόρτωσης θα επενδυθεί µε ειδικά ενισχυµένα πλακάζ τουλάχιστον 15mm, κατάλληλα διαµορφωµένα για το 

συγκεκριµένο µοντέλο αυτοκινήτου.  

Στην επάνω επιφάνειά του, το πάτωµα θα επενδυθεί µε αυτo-επιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση ρητίνης τεσσάρων 

συστατικών ή ειδικό τάπητα. Το υλικό αυτό έχει ιδιαίτερα υψηλές µηχανικές και χηµικές αντοχές αδιαπέραστο από 

υγρά, χωρίς διαλύτες, και µπορεί να απολυµανθεί.   

• ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ –ΟΡΟΦΗ– ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 

Ενισχύσεις: 

Εσωτερικά το όχηµα στα πλαϊνά τοιχία θα ενισχυθεί µε µεταλλικά ικριώµατα 2-3 χιλιοστών µεταξύ των νεύρων, 

κάθετα ή οριζόντια αναλόγως το όχηµα, έτσι ώστε να δεθεί καλύτερα το όχηµα και να µπορεί να αντέξει τα ενισχυµένα 

φορτία εντός της οπίσθιας καµπίνας. Επί της οροφής θα πρέπει να υπάρχει ένα τελάρο ενίσχυσης από λαµαρίνα ικανού 

πάχους για την τοποθέτηση του κλιµατισµού οροφής. 

Μόνωση: 

Μεταξύ της εσωτερικής επένδυσης  του θαλάµου από πολυεστέρα και τους εξωτερικού µεταλλικού περιβλήµατος θα 

τοποθετηθεί µονωτικό υλικό πετροβάµβακα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει θερµική µόνωση όχι µεγαλύτερη από  

3 Kcal/m²hºC.  

Πάνω από τη µόνωση θα τοποθετηθεί ειδική επένδυση από φύλλα λευκού πολυεστέρα GRP πάχους 2mm υψηλής 

αντοχής. Τα συγκεκριµένα φύλλα πολυεστέρα είναι εξαιρετικά υψηλής µηχανικής αντοχής, αλλά και σε ακτινοβολία 

UV, όπως και οι αρµόκολλες που εφαρµόζονται στους αρµούς.  

Επίσης επιµέρους και εσωτερικά της µόνωσης θα τοποθετηθούν µεταλλικές ή άλλες ενισχύσεις, για την ενίσχυση της 

µόνωσης στα σηµεία που απαιτείται για την αγκύρωση των πτυσσόµενων κρεβατιών, καθισµάτων κλπ, µε τις 

κατάλληλες δέστρες και ιµάντες. 

• ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Πέραν του κλιµατισµού του χώρου καµπίνας οδηγού-συνοδηγού που θα φέρει το όχηµα, θα πρέπει να προµηθευθεί το 

κάτωθι σύστηµα ψύξεως-θέρµανσης: 

Κλιµατιστικό µηχάνηµα µε απόδοση ψύξης περίπου 2,7KW ήτοι  9.212 btu/h και απόδοση θέρµανσης περίπου 1,6 KW. 

Η ροή αέρα να είναι τουλάχιστον 300 κυβικά µέτρα ανά ώρα. Να λειτουργεί µόνο µε ρεύµα πόλεως 230V AC και έχει 

βάρος περίπου 40 κιλά. Να είναι κατάλληλο για χρήση µόνο σε οχήµατα και να τοποθετείται στην οροφή του 

οχήµατος.   
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• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαµβάνει εσωτερικό δίκτυο υψηλής τάσης 220V, καθώς και δίκτυο χαµηλής τάσης 

12V. Το κύκλωµα υψηλής τάσης 220V θα τροφοδοτείται από εξωτερικό ρευµατολήπτη 220V, τοποθετηµένο εξωτερικά 

του οχήµατος µε στεγανό καπάκι µε προδιαγραφές CEE.  

Εσωτερικά του οχήµατος θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά σώµατα οροφής µε λυχνία LED 220V µε καπάκι προστασίας 

και ανάλογος διακόπτης, δύο φωτιστικά σώµατα οροφής µε λυχνία LED 12V και ανάλογος διακόπτης, καθώς και 

τουλάχιστον ένα πολύµπριζο (τύπου σούκο) (3) τριών θέσεων.  

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα διαθέτει διακόπτη διαρροής κατά της ηλεκτροπληξίας, κατάλληλους ασφαλειο-διακόπτες, 

τόσο για το δίκτυο των 220V, όσο και για το δίκτυο των 12V, αναλόγως την πηγή κατανάλωσης, οι οποίες θα είναι το 

ψυγείο, ο φωτισµός, οι πρίζες και ο κλιµατισµός αντίστοιχα.  

Ακόµη ο πίνακας θα διαθέτει ειδική διάταξη µε ρελέ µεταγωγής για την λειτουργία επιλογής τροφοδοσίας παροχής 

ρεύµατος 220V, είτε από εξωτερική πηγή (δίκτυο ∆ΕΗ), είτε από τη γεννήτρια. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση  θα περιλαµβάνει αναλυτικά: 

• ∆ύο φωτιστικά σώµατα µε λυχνία LED 220V µε καπάκι προστασίας και ανάλογος διακόπτης 

• ∆ύο φωτιστικά σώµατα µε λυχνία LED 12V και ανάλογος διακόπτης 

• Εξωτερικό ρευµατολήπτη 220V και µπαλαντέζα 

• (5) Πέντε ρευµατοδότες (τύπου σούκο) 

• Ηλεκτρικός πίνακας µε λυχνίες λειτουργίας και ασφαλειοδιακόπτες 220V  

• Την ηλεκτρική εγκατάσταση  

• Μία µπαλαντέζα 50 µέτρων  

• Έναν φακό τύπου Mag lite  

Σύστηµα αυτονοµίας ψυγειοκαταψύκτη, καταψύκτη  αίµατος: 

Θα αποτελείται από µία ή δύο εφεδρικές µπαταρίες 100Αh έκαστη, που θα είναι συνδεδεµένες µε ηλεκτρονικό 

διαχωριστή και θα συνδέονται µε ανορθωτή σταθερού ηµιτόνου 220V AC, ο οποίος και θα δίδει ρεύµα στο 

ψυγειοκαταψύκτη και καταψύκτη αίµατος. Αυτές θα φορτίζονται από το δυναµό του οχήµατος όταν θα είναι εν κινήσει 

στο όχηµα, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα φόρτισής τους µέσω µικρού φορτιστή που θα είναι µόνιµα εντός του 

οχήµατος και θα κάνει λήψη ρεύµατος µέσω του εξωτερικού ρευµατολήπτη.   

Θα υπάρχει ένδειξη τάσης κάθε εφεδρικής µπαταρίας δίπλα στον οδηγό.  

Η άνωθεν προδιαγραφή είναι απαράβατος όρος.  

Γεννήτρια: 

Σε ειδικό σηµείο µε κατάλληλη αγκύρωση θα αποθηκευτεί µία γεννήτρια βενζίνης κατάλληλης απόδοσης (περίπου 3-

5KVA) , της οποίας θα επιτρέπεται η χρήση µόνο εκτός οχήµατος. Θα πρέπει να γίνεται απεγκατάσταση και να δίδει 

ρεύµα κατευθείαν στον εξωτερικό ρευµατολήπτη.    

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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Αποθηκευτικοί χώροι: 

Θα πρέπει να υπάρχει ένας µικρός πάγκος εργασίας µε νιπτήρα και δεξαµενή ύδατος τουλάχιστον 25 λίτρα. Επιπλέον 

δίπλα στον πάγκο ντουλάπες και αποθηκευτικοί χώροι.  

Ένα µικρό γραφείο πτυσσόµενο θα πρέπει να τοποθετηθεί όπου προτείνει ο διασκευαστής, ενώ θα πρέπει να φέρει 

εσωτερικά 1-2 καρέκλες τύπου γραφείου µε κυλιόµενες ρόδες, όπου θα ασφαλίζουν µε ιµάντες σε ειδική θέση κατά την 

διάρκεια της µετακίνησης  .  

Επί του πάγκου θα τοποθετηθούν όλα τα µηχανήµατα και δίπλα σε αυτόν σε εργονοµική θέση, όπου ορίσει ο 

διασκευαστής ο ψυγειοκαταψύκτης και καταψύκτης. 

Τέντα: 

Θα τοποθετηθεί εξωτερικώς στην µία πλευρά του οχήµατος, εκεί που θα είναι και η είσοδος, µία τέντα τύπου 

αυτοκινούµενων τροχόσπιτων κατά µήκος της αυτής πλευράς.  

Αυτόµατη πτυσσόµενη βαθµίδα: 

Να προσφερθεί αυτόµατη πτυσσόµενη βαθµίδα για την πλαϊνή συρόµενη θύρα, όπου θα ενεργοποιείται µε το άνοιγµα 

της θύρας. Προτιµάται η απλή µηχανική έναντι της ηλεκτρικής. 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν στα υπό προµήθεια υλικά µέσα της Ενότητας 2 "Ιατρικός Εξοπλισµός 

Κινητών Μονάδων", είναι οι εξής: 

1. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΩΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι συµβατό µε τα standards ASTM E1965-98 και UL60601-1. 

• Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), η οποία να εµφανίζει τη µετρούµενη θερµοκρασία µε ακρίβεια 

0,1 βαθµό Κελσίου. 

• Να λειτουργεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (operating ambient temperature) τουλάχιστον µεταξύ του 

εύρους των 16-33 βαθµών Κελσίου. 

•  Να λειτουργεί µε µπαταρίες. Αν οι µπαταρίες δεν είναι επαναφορτιζόµενες να περιλαµβάνει και τον 

ανάλογο αριθµό αλκαλικών µπαταριών για 10.000 µετρήσεις. 

• Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης ανταλλακτικών ωτοσκοπίων.  

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ (11.000 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι συµβατά µε το θερµόµετρο ωτός. 

• Να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 
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3. ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ (5 

Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να αποτελείται από βάση και ξεχωριστή στήλη, τεσσάρων αποσπώµενων τεµαχίων.  

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

• Να περιλαµβάνει λαβή µεταφοράς στη βάση και τα αποσπώµενα τεµάχια της στήλης να ενσωµατώνονται 

στη βάση. 

• Να µετρά το ύψος µεταξύ του εύρους των 20-205 εκατοστών µε απόκλιση 1 χιλιοστού. 

• Το βάρος του να είναι ≤ 3 κιλών. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

4. ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Τεµάχια 5). Θα πρέπει:  

• Να είναι από µεταλλικό υλικό, να µαζεύει µε τη βοήθεια µηχανισµού µε ρολό, και να περιλαµβάνει 

ειδική υποδοχή για στερέωση σε τοίχο µε µόνο ένα καρφί/ βίδα.  

• Να περιλαµβάνει παράθυρο προβολής (display window) του µετρούµενου ύψους.  

• Να µετρά το ύψος µεταξύ του εύρους των 0-220 εκατοστών µε απόκλιση ενός χιλιοστού. 

• Το βάρος του να είναι µέχρι 250 γραµµάρια. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

5. ΖΥΓΟΣ/ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (5 Τεµάχια). 

Θα πρέπει:  

• Να είναι τεχνολογίας ΒΙΑ, µε 8 ηλεκτρόδια, πολυσυχνοτικός µε κολώνα. 

• Να απαιτείται για την κάθε µέτρηση η εισαγωγή του φύλου, της ηλικίας και του ύψους του 

εξεταζόµενου. 

• Να χρησιµοποιεί για τον υπολογισµό του λίπους το φύλο, την ηλικία, το ύψος και το βάρος. 

• Να έχει τµηµατικές ενδείξεις/ µετρήσεις: ποσοστό λίπους, λιπώδης µάζα, άλιπη µάζα, µυϊκή µάζα για  

δεξί χέρι, αριστερό χέρι, δεξί πόδι, αριστερό πόδι, κορµό. . 

• Να έχει ενδείξεις/ µετρήσεις για ολόκληρο το σώµα: λίπος%, λιπώδης µάζα, άλιπη µάζα, µυική µάζα, 

συνολικά υγρά σώµατος, βάρος, δείκτης µάζας σώµατος, βασικός µεταβολικός ρυθµός.  

• Να έχει ένδειξη επιπέδου σπλαχνικού λίπους. 

• Να έχει µέγιστη ζύγιση 200 kg τουλάχιστον, µε διαβάθµιση βάρους 0,1 kg. 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 18 

 

• Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας µε PC και ανάλυσης µε ειδικό λογισµικό. 

• Να είναι εγκεκριµένο από το MDD NAWI Class III. 

• Να διαθέτει ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή. 

• Να συνοδεύεται από λογερισµικό για υπολογιστή στην ελληνική γλώσσα µε τις παρακάτω δυνατότητες, 

αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων στη βάση δεδοµένων, παραγωγή αναφορών, γραφηµάτων, εξέλιξη στο 

χρόνο, να φέρει πιστοποιητικό για Ιατρικές Συσκευές σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

6. ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ (150 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι χαρτί θερµικό σε ρολό, συµβατό µε το θερµικό εκτυπωτή του ζυγού/ λιποµετρητή. 

 

7. ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να έχει ανυψωµένες άκρες για πλευρική προστασία, µαλακή και αδιάβροχη, από ατοξικό pvc και 

διαστάσεις τουλάχιστον 80x47. 

• Να µπορεί να προσαρµοστεί πάνω σε οποιοδήποτε έπιπλο. 

• Να είναι κατάλληλη για βρέφη έως και 12 µηνών. 

• Να εναρµονίζεται µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: EN 12221-1/2. 

• Να είναι απολύτως µη τοξική (ΕΝ71), ελεύθερη από φθαλικούς εστέρες (οδηγία 2005/84/CE) και 

ανθεκτική σε ήπια αντισηπτικά κατά τον καθαρισµό της. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι φορητό, ελαφρύ, πτυσσόµενο για εξοικονόµηση χώρου, εύκολο στη χρήση και να διαθέτει 

προσαρµογή για εναποθήκευση στον τοίχο. 

• Να είναι φιλικό στο δέρµα, να πλένεται εύκολα, να είναι ανθεκτικό σε ήπια αντισηπτικά. 

• Να µετράει µε ακρίβεια το ύψος των νεογνών και βρεφών όταν είναι ξαπλωµένα. 

• Να είναι κατάλληλο για νοσοκοµεία, κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία. 

• Η δυνατότητα µέτρησης να κυµαίνεται τουλάχιστον µεταξύ των 10 µε 99 εκατοστών και η διαβάθµιση 

του να είναι στα 5 χιλιοστόµετρα. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 
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9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (20 

Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι εργονοµική, φορητή, µε αυτόµατο µηχανισµό ρολού, µε µακρά ταινία εύρους µέτρησης από 0 

έως 205 εκατοστά, και κλείδωµα στο επιθυµητό σηµείο για ασφαλή και ακριβή µέτρηση. 

• Η µέτρηση να είναι υψηλής ακρίβειας του ενός (1) χιλιοστού. 

• Να είναι εύκολη στη χρήση, µετροταινία, ανθεκτική σε ήπια αντισηπτικά κατά τον καθαρισµό της. 

• Να είναι κατάλληλη για νοσοκοµεία, κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία, µε πιστοποιητικό CE 0123. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

10. ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ/ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ (30 

Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι κατασκευασµένη από σταθερό Teflon υλικό, µε δυνατότητα να µετρά την περιφέρεια της 

κεφαλής και τη συµµετρία του προσώπου. 

• Να είναι ανθεκτική στη χρήση της, κατάλληλη για νοσοκοµεία, κλινικές, ιδιωτικά ιατρεία και ιδιαίτερα 

για παιδιατρικά τµήµατα. 

• Να είναι µε χειροκίνητη λειτουργία µέτρησης, εύρος 5 έως 59 εκατοστά και διαβάθµιση της τάξης του 

ενός (1) χιλιοστού. 

• Να είναι εύκολη στη χρήση, µετροταινία, ανθεκτική σε ήπια αντισηπτικά κατά τον καθαρισµό της, µε 

πιστοποιητικό CE 0123. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 100- 1000 µl (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να έχει εύρος ρυθµιζόµενου όγκου 100-1000 µl. 

• Να είναι κατασκευασµένη από υλικό αντοχής, ανθεκτικό σε χηµικά αντιδραστήρια και διαλύτες, να 

διαθέτει εργονοµικό σχεδιασµό και µικρό βάρος για ξεκούραστη χρήση. 

• Να διαθέτει σύστηµα ελατηρίων που να µειώνει την απαιτούµενη πίεση για το πιπεττάρισµα από τον 

χρήστη, να µπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο και να διαθέτει µακρύ ρύγχος. 

• Να διαθέτει µηχανισµό απόρριψης ρύγχους, χρωµατικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση από το χρήστη 

και λαβή από θερµοµονωτικό υλικό για να µην επηρεάζεται η ακρίβεια της από την θερµοκρασία του χεριού. 

• Η ρύθµιση του µεταβαλλόµενου (ρυθµιζόµενου) όγκου να γίνεται µε τρόπο ασφαλή και απλό για να 

αποφεύγονται λάθη. 
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• Να συνοδεύεται από βάση εναπόθεσης πιπέττας, να είναι ελαφριά και να µην γλιστρά, να έχει άνετη 

λαβή και ασφαλές κράτηµα. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 20- 200 µl (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να έχει εύρος ρυθµιζόµενου όγκου 20-200 µl. 

• Να είναι κατασκευασµένη από υλικό αντοχής ανθεκτικό σε χηµικά αντιδραστήρια και διαλύτες, να 

διαθέτει εργονοµικό σχεδιασµό, µικρό βάρος για ξεκούραστη χρήση, να διαθέτει σύστηµα ελατηρίων που να 

µειώνει την απαιτούµενη πίεση για το πιπεττάρισµα από τον χρήστη. 

• Να διαθέτει µηχανισµό απόρριψης ρύγχους, χρωµατικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση από τον χρήστη, 

η λαβή της να είναι από θερµοµονωτικό υλικό για να µην επηρεάζεται η ακρίβεια της πιπέττας από την 

θερµοκρασία του χεριού και η ρύθµιση του µεταβαλλόµενου (ρυθµιζόµενου) όγκου να γίνεται µε τρόπο 

ασφαλή και απλό για να αποφεύγονται τα λάθη. 

• Να συνοδεύεται από βάση εναπόθεσης της πιπέττας, να είναι ελαφριά και να µη γλιστρά, να έχει άνετη 

λαβή και ασφαλές κράτηµα, να µπορεί να αποστειρωθεί σε  κλίβανο, να διαθέτει µακρύ ρύγχος. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

13. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ (12.000 Ζεύγη). Θα πρέπει:  

• Να είναι κατασκευασµένα από α)  φυσικό ελαστικό LATEX και β) άλλο υλικό. 

• Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιµολύνσεις 

τόσο για τον ασθενή όσο και για το χρήστη, να έχουν άριστη εφαρµογή και σωστή αφή και να µην 

προκαλούν ερεθισµούς στους χρήστες. 

• Να µην είναι πουδραρισµένα, να µην έχουν ραφές, να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη 

παραλαβή η ηµεροµηνία παραγωγής τους να µην είναι προγενέστερη των έξι µηνών από αυτή της 

παραλαβής. 

• Να διατίθενται σε µεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE, XL (µεγέθη Small: 2.000 ζεύγη, Medium: 4.000 

ζεύγη, Large: 3.000 ζεύγη, XL: 3.000 ζεύγη). 

• Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής. 

• Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι, µη αποστειρωµένα για εξετάσεις και 

εργαστηριακές εργασίες. Μιας χρήσης, λευκά. 

 

14. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (30 Τεµάχια). Θα πρέπει:  
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• Το οινόπνευµα να είναι 70 βαθµών, για εξωτερική χρήση, για τοπική αντισηψία και καθαρισµό, 

ενισχυµένο µε δραστικά συστατικά, διαυγές και άοσµο. 

• Το βάρος συσκευασίας να είναι τουλάχιστον 425 ml. 
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15. ΒΑΜΒΑΚΙ (30 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Το βαµβάκι να είναι 100% υδρόφιλο, σε ρολό, απαλό και απορροφητικό για φαρµακευτική και 

νοσοκοµειακή χρήση, εύκολο στο ξετύλιγµα. 

• Να έχει βάρος ρολού: 1 κιλό.  

 

16. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ (50 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι αντισηπτικό χεριών µε µικροβιολογική δράση (βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, φυµατιοκτόνο, 

ιοκτόνο), χωρίς αρώµατα και χρωστικές, κατάλληλο και για ευαίσθητες επιδερµίδες. ∆ραστικό αµέσως µετά 

την εφαρµογή µε την ιδιότητα να απαλείφει το 99,99% της διερχόµενης µικροβιακής χλωρίδας σε 30΄΄, µε 

υψηλής αποτελεσµατικότητας δυναµικό και παρατεταµένη δράση πάνω από 2 ώρες. Να µη χρειάζεται 

ξέπλυµα µε νερό. Το βάρος συσκευασίας να είναι τουλάχιστον 425 ml. 

• Η συσκευασία να είναι τουλάχιστον 475 ml, µε δοσοµετρική αντλία. 

 

17. ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ (25 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι τοπικό αναισθητικό για αιµοληψία µε δραστική ουσία λιδοκαΐνη σε συγκέντρωση 100mg/ml,  

σε µορφή spray (εκνέφωµα), άχρωµο, διαυγές και αρωµατικό διάλυµα σε γυάλινο φιαλίδιο, µε δοσοµετρική 

βαλβίδα ψεκασµού. 

• Η συσκευασία να είναι τουλάχιστον 50 ml. 

 

18. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (8.500 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι υποαλλεργικά, να εφαρµόζουν µε ασφάλεια και να επιτρέπουν στο δέρµα να αναπνέει, 

κατάλληλα για περιποίηση µικροτραυµάτων σε ευαίσθητες επιδερµίδες. 

• Να έχει διαστάσεις επιθέµατος 19Χ72 mm. 

 

19. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (1.500 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι µε φιγούρες για παιδιά, υποαλλεργικά. Να αφαιρούνται εύκολα και να είναι φιλικά προς το 

δέρµα. Με ασφαλή χρώµατα για παιδιά. 

• Να έχει διαστάσεις επιθέµατος 19Χ55 mm. 

 

20. ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (40 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι µακριά, µε κλασσικό γιακά (γυναικείες και αντρικές, διάφορα µεγέθη αναλόγως τις ανάγκες του 

προγράµµατος), µακρύ µανίκι, από υψηλής ποιότητας συνθετικό ύφασµα καµπαρντίνα που έχει υποστεί 
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κατεργασίες, σταθεροποίησης των διαστάσεών του - sanforized , αδιαβροχοποίησής του – water repellent , 

φινιρίσµατος - super soft finish, σε αναλογία 40%πολυεστέρας - 60%βαµβάκι. 

• Να έχει δύο µεγάλες τσέπες και ένα τσεπάκι για στυλό. 

 

21. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (50 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι επαγγελµατικό χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, µη ανακυκλωµένο, δίφυλλο, ανθεκτικό σε πολλές 

χρήσεις, απορροφητικό στο νερό, το λάδι και τα απορρυπαντικά.  

• Να έχει βάρος ρολο, τουλάχιστον 400 γραµµάρια. 

 

22. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ (50 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι σε σπρέι (εκνέφωµα), φιλικό και προς τα ευαίσθητα υλικά, βακτηριοκτόνο, κατά των 

ζυµοµυκήτων και ιοκτόνο.  

• Η συσκευασία να είναι τουλάχιστον 750 ml. 

 

23. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (25 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι από συνθετικό µετάξι, λευκού χρώµατος, µε υποαλλεργική συνθετική κόλλα, σε ρολό, να 

επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατµών, να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν 

υπολείµµατα, να είναι αδιάβροχες και να κόβονται εύκολα, να είναι κατάλληλες και για ασθενείς µε 

ευαίσθητη επιδερµίδα. 

• Να είναι πλάτους 1,25cm και µήκος ρολού 5µ. 

 

24. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να έχει δυνατότητα χορήγησης διφασικής απινίδωσης ενέργειας 140 – 360 J, µε αυτόµατη ρύθµιση για 

προσαρµογή στην διαθωρακική αντίσταση του ασθενή. 

• Να έχει χρόνο ανάλυσης καρδιακού παλµού 7 – 12 δευτ. και να µπορεί να αναλύσει από 30 – 300 

καρδιακούς παλµούς. 

• Να µπορεί να ανιχνεύσει βηµατοδότη και συµβάντα καρδιακής λειτουργίας. 

• Να έχει χρόνο φόρτισης µικρότερο από 10 δευτ. 

• Να παρέχει φωνητικές και οπτικές οδηγίες και στα ελληνικά. 

• Να έχει δυνατότητα καταγραφής συµβάντων και σε εξωτερική κάρτα µνήµης. 

• Να έχει αυτονοµία µπαταρίας για τουλάχιστον 110 απινιδώσεις ή 11 ωρών καταγραφής ΗΚΓ. 
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• Να έχει βάρος όχι πάνω από 2 κιλά, µαζί µε τα ηλεκτρόδια και την µπαταρία. 

• Να έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί σε παιδιά µε ειδικά ηλεκτρόδια που να περιλαµβάνονται. 

• Να αυτοελέγχεται συχνά και να έχει ένδειξη της οµαλής λειτουργίας του. 

• Να περιλαµβάνει θήκη µεταφοράς. 

• Να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες του ERC  ως προς τα άµεσα µέσα διάσωσης κατά τη 

χρήση αυτόµατου απινιδωτή. Να έχει τη δυνατότητα να επαναρυθµιστεί αν αλλάξουν οι κατευθυντήριες 

οδηγίες. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

25. ΖΕΥΓΑΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να υπάρχουν είναι κατάλληλα για τον απινιδωτή. 

 

26. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει: 

• Ο σωλήνας να είναι µονού αυλού και να παρέχει άριστη ακουστική. 

• Ο κώδωνας να είναι διπλής όψης και κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι. 

• Το διάφραγµα να έχει διάµετρο περίπου 40-50εκ. 

• Η στεφάνη να είναι κατασκευασµένη από συνθετικό υλικό για να µην παγώνει το δέρµα του 

εξεταζόµενου. 

• Οι ελαίες να είναι µαλακές ώστε να παρέχουν τέλεια ηχοµόνωση. 

• Να περιέχουν δύο επιπλέον ζευγάρια µαλακών ελαιών. 

• Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

27. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Ο σωλήνας να είναι µονού αυλού και να παρέχει άριστη ακουστική. 

• Ο κώδωνας να είναι διπλής όψης και κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι. 

• Το διάφραγµα να έχει διάµετρο περίπου 20-30εκ. 

• Η στεφάνη να είναι κατασκευασµένη από συνθετικό υλικό για να µην παγώνει το δέρµα του 

εξεταζόµενου. 

• Οι ελαίες να είναι µαλακές ώστε να παρέχουν τέλεια ηχοµόνωση. 
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• Να περιέχουν δύο επιπλέον ζευγάρια µαλακών ελαιών. 

• Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

28. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (10 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να αποτελεί συσκευή κατάλληλη για αερισµό ενηλίκων. 

• Να είναι µη κλιβανιζόµενος. 

• Να διαθέτει λεπτό τοίχωµα για καλύτερη αίσθηση της παροχής αέρα και διάφανη επιφάνεια για οπτικό 

έλεγχο του ασθενούς. 

• Να διαθέτει βαλβίδα περιορισµού πίεσης για ασφαλέστερη χρήση και µέγιστο παρεχόµενο όγκο 

περισσότερο των 1.000ml. 

• Να είναι κατασκευασµένος από υλικό που να µην περιέχει latex. 

• Να παρέχεται µε µάσκα ενηλίκων Νο 5 και ρεζερβουάρ οξυγόνου. 

• Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

29. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (10 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να αποτελεί συσκευή κατάλληλη για αερισµό παιδιών. 

• Να είναι µη κλιβανιζόµενος. 

• Να διαθέτει λεπτό τοίχωµα για καλύτερη αίσθηση της παροχής αέρα και διάφανη επιφάνεια για οπτικό 

έλεγχο του ασθενούς 

• Να διαθέτει βαλβίδα περιορισµού πίεσης για ασφαλέστερη χρήση και µέγιστο παρεχόµενο όγκο 

περισσότερο των 450ml. 

• Να είναι κατασκευασµένος από υλικό που να µην περιέχει latex. 

• Να παρέχεται µε µάσκα παιδιατρική Νο 1 και ρεζερβουάρ οξυγόνου. 

• Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 
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30. ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι άδεια, κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό που να επιτρέπει συγχρόνως εύκολο καθαρισµό 

και απολύµανση. 

• Να είναι µεγάλης χωρητικότητας (περίπου 12-15lt), ώστε να περιέχεται ο βασικός εξοπλισµός των 

πρώτων βοηθειών, να έχει χειρολαβή µεταφοράς, να έχει ταινίες αντανάκλασης, να  έχει ενιαίο κεντρικό 

χώρο µε ελαστικές κορδέλες και θήκες, για αποθήκευση τόσο µικρών όσο και µεγάλων αντικειµένων. 

• Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE. 

 

31. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (70 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Οι αεραγωγοί να είναι από 0 έως 6. 

• Να βρίσκονται σε αποστειρωµένη συσκευασία. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

32. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να έχει ενσωµατωµένα ακουστικά, ο τρόπος µέτρησης να γίνεται µε αέρα, η ένδειξη της πίεσης να 

ξεκινάει από 0-300mmHg και να έχει εγγύηση ποιότητας CE. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

33. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (500 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να έχουν µαλακές, ελαστικές δέστρες, οι οποίες στερεώνονται πίσω από το αυτί. Να διαθέτουν µε ειδικό 

µικροφίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην αναπνοή µε εξαιρετική ικανότητα διήθησης, να διαθέτουν µακρύ 

ενσωµατωµένο επίθεµα ρινικής περιοχής. Να είναι άοσµες και ανθεκτικές, από υποαλλεργικό, εξαιρετικά 

λείο και απαλό, µη υφασµένο υλικό, χωρίς φυσικό Latex, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού 

προτύπου EN 14683. 

 

34. ΝΕΦΡΟΕΙ∆Η (280 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι µίας χρήσεως, χάρτινα. 

 

35. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΕΤΟΥ (15 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να έχουν βαλβίδα αντιαναρρόφησης στο επάνω µέρος. 

 

36. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΑ (500 Τεµάχια). Θα πρέπει:  
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• Να είναι απλά,  διαστάσεων 10 cm ×10 cm. 

 

37. ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (100 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι αποστειρωµένες, σε ατοµική συσκευασία διαστάσεων 15 cm ×15 cm. 

 

38. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ (50 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι εµποτισµένοι µε φουσιδικό οξύ. 

 

39. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι από συνθετικό µετάξι, υποαλλεργική κόλλα διαστάσεων 2,5εκ. × 5µ. 

• Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατµών, σε πλαστικό κύλινδρο, µε  προστατευτικό 

κάλυµµα. 

• Να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση επιδέσµων κάθε είδους, για ασθενείς µε ευαίσθητη επιδερµίδα. 

 

40. ∆ΙΑΛΥΜΑ ΙΩ∆ΙΟΥΧΟΥ ΠΟΒΙ∆ΟΝΗΣ (10 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι 100mg/ml των 240 ml. 

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

41. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΨΑΛΙ∆Ι ΚΟΠΗΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΩΝ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι ανοξείδωτο και ανθεκτικό. 

 

42. ΛΑΒΙ∆Α ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (25 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι πλαστική και αποστειρωµένη. 

 

43. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (15 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι διαστάσεων 8cmX4cm. 

 

44. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (15 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι διαστάσεων 10cmX4cm. 

 

45. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (15 Τεµάχια). Θα πρέπει:  
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• Να είναι διαστάσεων 12cmX4cm. 

 

46. ΣΤΡΙΦΩΜΕΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι διαστάσεων 90cm x 135cm. 

 

47. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΩ∆ΗΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι διαστάσεων 27 cm x 7 m. 

 

48. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΩ∆ΗΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι διαστάσεων 27 cm x 7 m. 

 

49. ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ (5 Τεµάχια) 

 

50. ΘΕΡΜΟΚΥΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ (5 Τεµάχια) 

 

51. ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ (5 Τεµάχια).  

 

52. ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να έχει ρυθµιζόµενο αυχενικό κηδεµόνα ενηλίκων για επαγγελµατική χρήση, δυνατότητα πολλαπλών 

ρυθµίσεων, ιδανικό για ενήλικες κάθε σωµατότυπου, µε ειδικά κοµβία ασφάλισης που επιτρέπουν την άµεση 

ρύθµιση του µεγέθους, εύκολη πρόσβαση για µέτρηση παλµών, αεραγωγού, τραχείας και κατάλληλο για 

χρήση σε µαγνητικό και αξονικό τοµογράφο.Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), η οποία να εµφανίζει 

τη µετρούµενη θερµοκρασία µε ακρίβεια 0,1 βαθµό Κελσίου. 

• Να µην περιέχει latex. 

 

53.  ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (15 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι Ισοτονικό ∆ιάλυµα Χλωριούχου Νατρίου 0.9% των 500ml. 

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

54. ∆ΙΑΛΥΜΑ LACTADED RINGER'S (10 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι διάλυµα Lactated Ringer's των 500ml. 

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 
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55.  ΕΝΕΣΙΜΟ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙ∆ΕΣ (Υ∆ΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ) (25 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι ενέσιµο κορτικοειδές  (υδροκορτιζονη) 250mg.  

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

56. Α∆ΡΕΝΑΛΙΝΗ 1mg (25 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι αδρεναλίνη 1mg σε αµπούλα. 

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

57.  ∆ΙΜΕΝΘΙ∆ΕΝΗ 4mg/ 4ml (25 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι διµενθιδένη 4mg/4ml σε αµπούλα. 

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

58. ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500 mg (25 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι παρακεταµόλη 500mg σε δισκία.  

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

59. ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ 300 mg (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι ακετυλοσαλικυλικό οξυ 300mg σε δισκία.  

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

60. ∆ΙΝΙΤΡΙΚΟΣ ΙΣΟΣΟΡΒΙΤΗΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι δινιτρικός ισοσορβίτης 5mg σε υπογλώσσια δισκία.  

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

61. ΡΑΝΙΤΙ∆ΙΝΗ (25 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι ρανιτιδίνη 50mg/2ml σε αµπούλες. 

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

62. ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙ∆Η (30 Τεµάχια). Θα πρέπει:  
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• Να είναι µετοκλοπραµίδη 10mg/2ml σε αµπούλες. 

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

63. ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗΣ (10 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι αερόλυµα σαλβουταµόλης για εισπνοή (100UG/inh). 

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

64. ∆ΕΣΛΟΡΑ∆ΑΤΙΝΗ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι δεσλοραταδίνη 5 mg σε δισκία. 

• Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια του προϊόντος. 

 

65. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι ηλεκτρονικό πιεσόµετρο για κλινική χρήση σε  επαγγελµατικό περιβάλλον (ιατρείο, νοσοκοµείο), 

καινούριο και αµεταχείριστο, κλινικά πιστοποιηµένο σύµφωνα µε διεθνώς αναγνωρισµένα πρωτόκολλα. 

• Να έχει εύρος µέτρησης πίεσης περίπου 0-299 mm Hg µε ακρίβεια ±3 mmHg ή 2%, εύρος µέτρησης 

σφυγµού περίπου από 30 εώς 200 παλµούς/λεπτό µε ακρίβεια ±5% της µέτρησης. 

• Η µέτρηση της πίεσης να γίνεται µε αέρα, αυτόµατη διόγκωση περιχειρίδας, αυτόµατη αποδιόγκωση 

περιχειρίδας µέσω ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας ελέγχου, προεπιλογή επιπέδου διόγκωσης, αυτόµατη 

εξαγωγή µέσου όρου µέχρι και τριών διαδοχικών µετρήσεων, δυνατότητα επιλογής αριθµού διαδοχικών 

µετρήσεων και διάρκεια µεσοδιαστήµατος. 

• Να έχει δυνατότητα καθορισµού χρονικού διαστήµατος αναµονής µέχρι την πρώτη µέτρηση, δυνατότητα 

στηθοσκοπικής µέτρησης µε χειροκίνητο ξεφούσκωµα για διασταύρωση αποτελεσµάτων.   

• Να έχει ενδείξεις συστολικής/ διαστολικής πίεσης, σφυγµού και αριθµού αρρύθµιστων παλµών, >5 

ενδείξεις σφαλµάτων λειτουργίας, λειτουργία σε θερµοκρασίες εώς 40ᵒC και εώς 85% σχετική υγρασία. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

66. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆Α (10 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι υφασµάτινη περιχειρίδα µε δυνατότητα πλυσίµατος, παιδιών και µικρόσωµων ενηλίκων για 

περιφέρεια βραχίονα 17-22εκ.  µε ενσωµατωµένη βαλβίδα. 

 

67. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆Α (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  
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• Να είναι υφασµάτινη περιχειρίδα µε δυνατότητα πλυσίµατος κανονικού µεγέθους ενηλίκων για περιφέρεια 

βραχίονα 22-32 εκ. µε ενσωµατωµένη βαλβίδα. 
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68. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆Α (10 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι υφασµάτινη περιχειρίδα µε δυνατότητα πλυσίµατος µεγάλου µεγέθους για περιφέρεια βραχίονα 

32-42 cm µε ενσωµατωµένη βαλβίδα.  

 

69.  ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να εκτελεί χρονοµέτρηση και αντίστροφη χρονοµέτρηση, να παίρνει µία µπαταρία ΑΑΑ και να διαθέτει 

ευκρινή οθόνη. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

70. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων, να έχει θερµόµετρο -10 έως 50 βαθµούς κελσίου, να έχει 

υγρόµετρο, να κάνει πρόγνωση καιρού, να έχει ενσωµατωµένο ρολόι, και να δουλεύει µε µπαταρίες. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

71. ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ ΠΑΛΑΜΗΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να έχει εύρος µέτρησης: 5kg - 100kg µε διαβάθµιση 0.1kg, λαβή που προσαρµόζεται σε διαφορετικά 

µεγέθη χεριών (ηλικίες 10 εώς 70 ετών), δυνατότητα περισσότερων της µίας µετρήσεων και στα δύο χέρια 

και αυτόµατη εξαγωγή µέσου όρου, αυτόµατο κλείσιµο αν παραµενει ανενεργό. Θα πρέπει να λειτουργεί µε 

µπαταρίες. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

72. ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι ψυγείο-καταψύκτης εργαστηρίου µε σύστηµα ψύξης φυσικής κυκλοφορίας µε αέρα, κλιµατικής 

κλάσης SN-ST, µε επίπεδα θορύβου <50db. 

• Να έχει εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας από -2 εώς +7 τουλάχιστον. 

• Να έχει πόρτα µε διπλό τζάµι και 3 ράφια, µικτή χωρητικότητα 140l περίπου. 

• Να έχει ύψος  <1 m. 

• Να διαθέτει ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου θερµοκρασίας, µε ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας, 

οπτικοακουστική ειδοποίηση σε περιπτώσεις υψηλής/χαµηλής θερµοκρασίας, ανοιχτής πόρτας, διακοπής 

ρεύµατος και ουδέτερη επαφή για συναγερµό. 

• Να διαθέτει καταγραφικό µε µπαταρίες το οποίο τοποθετείται εντός του ψυγείου. Να περιλαµβάνει τις 

µπαταρίες για διάρκεια καταγραφής 2 ετών, µε θύρα σύνδεσης µε καταγραφικό. 
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• Να διαθέτει κλειδαριά. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

73. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι καταψύκτης εργαστηρίου, στατικής ψύξης, κλιµατικής κλάσης SN-ST, µε επίπεδα θορύβου 

<50db. 

• Να έχει εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας από -8 εώς -25, και µικτή χωρητικότητα 130l-140l. 

• Να έχει ύψος  <1 m. 

• Να διαθέτει 4 συρτάρια, ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου θερµοκρασίας, ένδειξη εσωτερικής/εξωτερικής 

θερµοκρασίας, οπτικοακουστική ειδοποίηση σε περιπτώσεις υψηλής/χαµηλής θερµοκρασίας, ανοιχτής 

πόρτας, διακοπής ρεύµατος, ουδέτερη επαφή για συναγερµό. 

• Να διαθέτει καταγραφικό µε µπαταρίες το οποίο τοποθετείται εντός του ψυγείου. Να περιλαµβάνει τις 

µπαταρίες για διάρκεια καταγραφής 2 ετών, µε θύρα σύνδεσης µε καταγραφικό. 

• Να διαθέτει κλειδαριά. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

74. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι ψηφιακή επιτραπέζια φυγόκεντρος κατάλληλη για επεξεργασία δειγµάτων αίµατος. 

• Να διαθέτει κεφαλή 6 ή παραπάνω θέσεων για σωληνάρια έως 10 ml. 

• Να έχει µέγιστη ταχύτητα >3000rpm. 

• Να έχει φυγόκεντρο δύναµη (RCF) 2.000xg τουλάχιστον. 

• Να διαθέτει ψηφιακό χειριστήριο επιλογής παραµέτρων φυγοκέντρησης, µέσω του οποίου ορίζονται και 

εµφανίζονται οι παρακάτω παράµετροι: ταχύτητα περιστροφής RPM (στροφές/ λεπτό), χρόνος διάρκειας 

φυγοκέντρησης (1- 99 λεπτά). 

• Να διαθέτει δυνατότητα σύντοµων φυγοκεντρήσεων µε ειδικό πλήκτρο, µε εµφάνιση ταχύτητας και 

υπολειπόµενου χρόνου. 

• Να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας στο καπάκι και ευκολία στο κλείσιµο και σύστηµα ανίχνευσης 

ανισοκατανοµής βάρους. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

75. ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  
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• Να είναι καρέκλα αιµοληψίας, καινούρια, αµεταχείριστη, µε ονοµαστικό στατικό φορτίο 200 κιλά, 

εργονοµικά σχεδιασµένη µε αρχικό πλάτος τουλάχιστον 70cm, επικάλυψη από υλικό το οποίο  καθαρίζεται 

εύκολα και δεν ευνοεί τη συγκέντρωση µικροβίων, µε δύο υποστηρικτές βραχίονα  ρυθµιζόµενους σε ύψος, 

πλήρως περιστρεφόµενους (360ᵒ) και µε συνεχή προσαρµοζόµενη κλίση. 

• Να διαθέτει ρυθµιζόµενη πλάτη και στήριγµα για τα πόδια. Η πλάτη να µπορεί να έρθει σε οριζόντια θέση 

σε συνδυασµό µε το στήριγµα των ποδιών. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

76.  ΑΝΑΒΑΘΡΟ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι καινούριο και αµεταχείριστο, να διαθέτει δύο βαθµίδες.  

• Να είναι επίπεδο και επενδυµένο µε αντιολισθητική επιφάνεια από πλαστικό πάνω στην οποία µπορεί να 

πατάει ο ασθενής. 

• Να είναι κατασκευασµένο από σκελετό ανθεκτικό σε στατικό φορτίο 200 κιλών.  

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 
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77. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/LAPTOP (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να διαθέτει υποχρεωτικά επώνυµο κατασκευαστή. 

• Να διαθέτει επεξεργαστή: Intel  ≥2,0GHz.  

• Να διαθέτει οθόνη µε µέγεθος 15,6'' και ανάλυση ≥1200x800.  

• Να διαθέτει σκληρό δίσκο µε χωρητικότητα ≥500GB. 

• Να διαθέτει µνήµη µε µέγεθος ≥4 GB.  

• Να διαθέτει οπτικό µέσο: DVD-RW.  

• Να διαθέτει κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000.  

• Να διαθέτει ασύρµατη σύνδεση Wireles 802.11 a/b/g/n, Bluetooth. 

• Να διαθέτει Memory Card Reader. 

• Να διαθέτει υποχρεωτικά Software Firewall. 

• Να διαθέτει υποχρεωτικά Antivirus.  

• Να διαθέτει υποχρεωτικά τσάντα µεταφοράς.  

• Να διαθέτει υποχρεωτικά οπτικό USB ποντίκι.  

• Να διαθέτει λειτουργικό Σύστηµα Windows 7.  

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

 

78. USB STICK (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι USB stick µε χωρητικότητα 16 GB.  

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

 

79. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να διαθέτει υποχρεωτικά επώνυµο κατασκευαστή.  

• Να είναι µονοχρωµατικού τύπου.  

• Να διαθέτει ταχύτητα εκτύπωσης >24 ppm. 

• Να διαθέτει µηνιαίο κύκλο εργασιών >10000 εκτυπώσεις. 

• Να διαθέτει µέγεθος χαρτιού Α4.  

• Να διαθέτει λειτουργικό σύστηµα Microsoft windows 7.  
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• Να διαθέτει επικοινωνία µε USB2.0. 

• Ο προµηθευτής να παρέχει οδηγούς για Microsoft windows 7, ενώ ο κάθε προσφερόµενος εκτυπωτής να 

διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση. 

• Να διαθέτει καλώδια σύνδεσης που να περιλαµβάνουν καλώδιο usb 5 µέτρων. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

 

80. ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΛΟΣ (10 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να διαθέτει καινούριο και αµεταχείριστο κάδο µε καπάκι και είναι χωρητικότητας  ≥ 50 λίτρων.   

 

81. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ∆Ο (4000 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να διαθέτει κόκκινες σακούλες για τον κάδο (2000 τεµάχια). 

• Να διαθέτει µαύρες σακούλες για τον κάδο (2000 τεµάχια). 

 

82.  ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΣ (60 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να διαθέτει καινούριο και αµεταχείριστο κάδο κατασκευασµένο από υψηλής αντίστασης πολυπροπυλένιο 

µεγάλης ακαµψίας και χηµικής αντίστασης, σχεδιασµένο για την ασφαλή συλλογή µολυσµατικών 

αποβλήτων όπως βελόνες και κοφτερά αντικείµενα (οδηγία NFX30-505). 

• Για το κάδο να εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα 

επικίνδυνα εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τις 

Οδικές µεταφορές (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par 

Route –ADR), του ∆ιεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime 

Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG) , του Κανονισµού για τις διεθνείς 

σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (RID), ανάλογα τον τρόπο µεταφοράς και όπου 

απαιτείται. 

• Να φέρει κατάλληλη σήµανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητας του και το 

καπάκι του να είναι σωστά απολύτως σφραγισµένο για να αποφευχθεί τυχόν διαρροή. Παράλληλα, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να παρουσιάσει πιστοποιητικά κατασκευής του κάδου για να επιβεβαιωθεί η 

ασφαλής συλλογή µολυσµατικών απορριµµάτων.  

• Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 50 λίτρα. 

 

83. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να διαθέτει φορητό σπιρόµετρο για έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας. Θα πρέπει να καλύπτει τις 

προδιαγραφές  που αναφέρονται στις τελευταίες οδηγίες  της ATS/ERS. 
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• Να διαθέτει ροόµετρο τύπου τουρµπίνας, πολλαπλών χρήσεων το οποίο να εξασφαλίζει µέγιστη ακρίβεια 

σε πλήθος ροών (έως 20l/s), µε πολύ χαµηλή αντίσταση (λιγότερο από 0,7cm H2O/l/s στα 12l/s). 

• Να είναι φορητό και ελαφρύ έως 400gr. 

• Να διαθέτει Oθόνη LCD, όπου θα µπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο την 

δοκιµασία, επαναφορτιζόµενη µπαταρία, εσωτερική µνήµη αποθήκευσης για τουλάχιστον 500 

ασθενείς/εξετάσεις, ειδικό λογισµικό για παιδιά ή µη συνεργάσιµους ασθενείς, θύρα USB για επικοινωνία µε 

Η/Υ. 

• Να διαθέτει λογισµικό για την πραγµατοποίηση σε πραγµατικό χρόνο των τεστ, ισχυρή επεξεργασία των 

δεδοµένων, έτσι ώστε να µπορούν να συγκριθούν οι δοκιµασίες που έχουν διενεργηθεί σε διαφορετικές 

συνεδρίες. Να είναι συµβατό µε υπολογιστή µε λειτουργικό Windows 7 32/64 bit. 

• Να διαθέτει αυτόµατη ερµηνεία των αποτελεσµάτων των δοκιµασιών σύµφωνα µε τα τελευταία κριτήρια 

ερµηνείας και τις οδηγίες ATS και ERS και να προτείνεται  από το λογισµικό κατά το τέλος της δοκιµής. Ο 

χρήστης ωστόσο να µπορεί να τροποποιήσει χειροκίνητα τη διάγνωση. 

• Να µετρά τις παρακάτω παραµέτρους: FVC • IVC • VC • MVV • VT • FEV1 • FEV6 • FEV1/FEV6 • 

FEV6/FVC • PEF • PIF • FEV1/FVC • FEF 25-75 • FEV1/VC% • %FEV1 • MEF25% • MEF50% • 

MEF75% • FET 100% • Lung Age • ERV • IRV • VE • Rf • ti • te • ti/t.tot • VT/ti • Best FVC • Best FEV1 • 

IC.  

• Να µπορεί να συνδεθεί (προαιρετικά) µε Ψηφιακό Οξύµετρο για µέτρηση κορεσµού Οξυγόνου καρδιακής 

συχνότητας (SpO2,HR). 

• Να διαθέτει πιστοποιητικό CE mark και να συµµορφώνεται µε την MDD (93/42 EEC) για ιατρικά 

µηχανήµατα και την EN 60601-1 για ασφάλεια. 

• Να διαθέτει σύριγγα βαθµονόµησης 3 λίτρων. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά. 

 

84.  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (7000 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι αντιµικροβιακά φίλτρα µίας χρήσεως για το σπιρόµετρο. 

 

85.  ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (5 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι σύριγγα καλιµπραρίσµατος 3 λίτρων για το σπιρόµετρο.  

 

86. ΡΙΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ (50 Τεµάχια). Θα πρέπει:  

• Να είναι ρινικό κλείστρο πλαστικό για σπιροµετρία. 

A3.3 Προϋπολογισµός 
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Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 403.132,50 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και περιλαµβάνει την 

προµήθεια 5 πλήρως εξοπλισµένων κινητών µονάδων συµπεριλαµβανοµένου των εξόδων συντήρησης και την κάλυψη 

οδικής ασφάλισης οχήµατος για χρονικό διάστηµα 2 έτη από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. Το έργο 

χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» µέχρι …% από το ΕΣΠΑ (ΣΑΕ 

0918) και το υπόλοιπο από εθνικούς πόρους.  

A3.4 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις υλοποίησης  

Το Έργο συνολικά θα διαρκέσει 45 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, µεταξύ του Αναδόχου και της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η εκτέλεση των επιµέρους ∆ράσεων από τον Ανάδοχο δύναται να µεταβάλλεται χρονικά, µετά από κοινή έγγραφη 

συµφωνία. 

Όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, για την υλοποίηση των δράσεων θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, τουλάχιστον µία (1) ηµέρα πριν την έναρξη υλοποίησής τους. 

A3.5 Παραδοτέα 

Το εγκεκριµένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο δράσης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής παραδοτέα: 

• Παραδοτέο 4.1: Πλήρως εξοπλισµένα Οχήµατα (5) Κινητών Μονάδων. Στο παραδοτέο συµπεριλαµβάνονται τα 

έξοδα οδικής ασφάλισης οχήµατος και τα απαιτούµενα από τον κατασκευαστή service συντήρησης (όχηµα και 

ιατρικός εξοπλισµός) για 2 χρόνια από την ηµεροµηνία παράδοσής τους. 

Κάθε πρόταση του Αναδόχου εξετάζεται από την ΕΠΕ, η οποία εισηγείται ανάλογα στην Αναθέτουσα Αρχή. Η 

απόφαση για τον τρόπο και τους όρους υλοποίησης των προτεινόµενων ενεργειών λαµβάνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης περιοδικές αναφορές οικονοµικής εξέλιξης, υλοποίησης και αξιολόγησης του 

υλοποιούµενου Έργου καθώς και αναλυτικούς απολογισµούς, όταν απαιτείται από την ΕΠΕ. 

A3.6 Ορόσηµα Υλοποίησης Έργου 

Τα ορόσηµα αφορούν κρίσιµα σηµεία του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης µε βάση τα οποία επιτυγχάνονται και 

ολοκληρώνονται οι σηµαντικοί στόχοι που έχουν τεθεί.  

Α/Α Τίτλος Οροσήµου Ηµέρες 

Επίτευξης 

Μέθοδος 

µέτρησης της 

επίτευξης 

% επί του 

συνολικού κόστους/ 

αµοιβής 

1 Υπογραφή σύµβασης Μ0 Υπογραφή 

σύµβασης 

0% 

2 Ολοκλήρωση 1
ης 
Φάσης: Προµήθεια 5 

εξοπλισµένων οχηµάτων Κινητών Μονάδων 

Μ0+45 Παραλαβή 1
ης

 

φάσης 

100 % 

A3.7 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας των 5 πλήρως εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων (όχηµα συν ιατρικός εξοπλισµός) 

καλύπτει χρονικό διάστηµα 2 ετών από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. 
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A3.8 Υπηρεσίες Συντήρησης 

Οι υπηρεσίες συντήρησης των 5 πλήρως εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων (όχηµα συν ιατρικός εξοπλισµός) οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ∆ιακήρυξης καλύπτουν χρονικό διάστηµα 2 ετών από την ηµεροµηνία 

παραλαβής τους. 
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Α4 Μεθοδολογία ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

A4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

• Έχοντας διαµορφώσει µια σαφή και ολοκληρωµένη αντίληψη για το έργο, 

• Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την υλοποίηση 

παρόµοιων έργων και 

• Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και µεθοδολογιών που αυτός διαθέτει,  

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του µια ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση που θα 

ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. Η µεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, µεθόδους και πρότυπα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην 

αποτελεσµατική υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη 

στρατηγική που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του 

έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τον τρόπο συνεργασίας µε το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, 

τις ενδεχόµενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει µε άλλους εξωτερικούς φορείς. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της µεθοδολογίας σε σχέση µε τις δυνατότητες και την ικανότητα του 

Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στα καθορισµένα από τη ∆ιακήρυξη χρονικά πλαίσια. Η περιγραφή της 

προτεινόµενης µεθοδολογίας θα περιλαµβάνει τα εξής: 

• Αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση 

θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα 

προκήρυξη, και ο προσφέρων να τοποθετηθεί υποχρεωτικά για το σύνολο αυτών. 

• Προτεινόµενη µεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να τεκµηριώσει επαρκώς την προτεινόµενη µεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης µελετών, 

ανάλυσης απαιτήσεων, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη 

των διαδικασιών αυτών, οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας κτλ. 

• Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιµέρους δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται 

στις προδιαγραφές του έργου. 

• Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών του διαγωνισµού και την προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 

• Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου (διάγραµµα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις 

υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσηµα και τα παραδοτέα του έργου. 
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A4.2 Σχήµα ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για τη δοµή, τη 

σύνθεση και την οργάνωση της οµάδας έργου, για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση του έργου, το 

αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησης όλων των µελών της οµάδας έργου στο έργο. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Την οργάνωση της οµάδας έργου µε προσδιορισµό των ρόλων και αρµοδιοτήτων των υποοµάδων εργασίας, τον 

τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των µελών 

• το συνολικό χρόνο απασχόλησης του κάθε µέλους της Οµάδας Έργου σε Ανθρωποµήνες (Α/Μ). 

Η αντιµετώπιση της ιδιαιτερότητας του έργου επιβάλλει ο Ανάδοχος να διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία 

στους τοµείς προµήθειας εξοπλισµένων κινητών µονάδων αιµοληψίας όπως περιγράφονται στην ενότητα Α3.2 

«Τεχνικές Προδιαγραφές». Η εξειδίκευση και η επαγγελµατική εµπειρία του Υπεύθυνου Έργου και των µελών της 

Οµάδας Έργου θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά και αποτελούν κριτήρια παραδεκτού της συµµετοχής. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει οµάδα έργου η οποία θα αποτελείται από κατ’ ελάχιστον από: 

• Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της οµάδας έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη επικοινωνίας µε 

την Αναθέτουσα Αρχή, του συντονισµού των εργασιών και διευθέτησης των ζητηµάτων που άπτονται της 

παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του έργου. 

• Τα µέλη της οµάδας υλοποίησης. 

Αναλυτικά ο Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει να συµπεριλάβει τα εξής: 

A4.2.1 Υπεύθυνος Έργου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναθέσει καθήκοντα Υπεύθυνου Έργου (project manager) σε άτοµο µε αποδεδειγµένη 

εµπειρία σε αντίστοιχα έργα προµήθειας Οχηµάτων Κινητών Μονάδων και Ιατρικού Εξοπλισµού όπως περιγράφονται 

στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Αυτός θα έχει την ευθύνη της συνεχούς, επί καθηµερινής βάσης, παρακολούθησης του 

έργου µέσα στα όρια που καθορίζονται από την παρούσα ∆ιακήρυξη διασφαλίζοντας την απαιτούµενη ποιότητα των 

παραδοτέων µέσα στα προκαθορισµένα χρονικά και οικονοµικά όρια. Ο Συντονιστής θα είναι επίσης υπεύθυνος να 

διασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι όροι ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του κοινού σε πανελλαδική κλίµακα. 

Συγκεκριµένα ο ΥΕ θα έχει τις πιο κάτω ευθύνες, καθήκοντα και αρµοδιότητες:  

• ∆ιοργάνωση και συντονισµός του ανθρώπινου δυναµικού που θα εµπλακεί στην υλοποίηση του Έργου 

• ∆ιαχείριση πόρων και δραστηριοτήτων του έργου 

• ∆ιασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων 

• Επίλυση οποιονδήποτε προβληµάτων παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 

• ∆ιεύθυνση της ετοιµασίας των διαφόρων παραδοτέων 

• Προγραµµατισµό και έλεγχο του έργου 

• Ευθύνη της προόδου και της διαχείρισης των πόρων του έργου (resources) και εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών 

όπου χρειάζονται 
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• ∆ιαχείριση αλλαγών 

• Ετοιµασία της Τελικής Έκθεσης. 

• Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κρίνονται αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρµογή του έργου. 

A4.2.2 Ειδικές Προβλέψεις για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει στην προσφορά του λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης µε τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους 

υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / οµάδες έργου) και αρµοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσηµα του Έργου. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά µε 

τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

• η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου 

• η ορθή, και συµβατή µε τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου µε την ΕΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε µηνιαία βάση. Ο 

Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, 

στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται τυχόν ενηµερωµένη έκδοση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου. Εκτός από τις 

τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΕ µπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο.  

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει 

στην ΕΠΕ. Ο πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά του την 

διαδικασία εφαρµογής συστήµατος ολικής ποιότητας µαζί µε τα χρησιµοποιούµενα έντυπα.  

A4.2.3 ∆ιαδικασία Παραλαβής 

Σχετικά µε το σύνολο των ενδιάµεσων παραδοτέων, όπως αυτά θα περιγραφούν στην σχετική σύµβαση η ΕΠΕ οφείλει 

να διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο, το αργότερο εντός δώδεκα (12) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της 

ηµεροµηνίας παράδοσής του κάθε ενδιάµεσου παραδοτέου, τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειµένου ο 

Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός δώδεκα 

(12) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΕ γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις 

προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν 

η ΕΠΕ διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις καθορισµένες προδιαγραφές, ενηµερώνει 

εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην 

Αναθέτουσα Αρχή δώδεκα (12) ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων.  

Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε καµία περίπτωση ο χρόνος των 

παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η 

µη συµµόρφωση και µετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών, ή πρόθεση 

παραπλάνησης του Ιδρύµατος, τότε η ΕΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

 


