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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 10/06-04-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2021         
 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Απριλίου του έτους 

2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση  

η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presense, μετά την 

από 02/04/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, 

Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν και τα 

επτά (7) μέλη:  

 

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος 

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος  

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  

6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

7. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 

Απόντες: 

(ουδείς) 

  

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα 

Κωνσταντινιά Σαμψούνη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ, την υπ’ αριθ. 11/2021 

μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 21REQ008413204) “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ”, ως 

κάτωθι: 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί έγκρισης μελέτης, 

τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου 

ανάθεσης “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                              
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Μελέτης  11/2021 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
ΜΕΛΕΤΗ: “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” 
 
Προϋπολογισμός δαπάνης ………………………........…………..€41.252,74 
……….………..……ΕΥΡΩ. 
 

Φ.Π.Α. 

24%………………………………………………………………..….€9.900,66..……..….…………ΕΥΡΩ. 

 

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης …………………..……………..€51.153,40…….……….….….ΕΥΡΩ. 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης 

……………………€58.100,00….......………………………ΕΥΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 

24%…………………………………...€13.944,00……..….……………………ΕΥΡΩ. 

 

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης : 

……………€72.044,00…….…….………………….ΕΥΡΩ. 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ……………
…… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 11/2021 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 51153,40€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%) προβλέπεται η κατεπείγουσα προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την 

κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υγείας Μυκόνου. Προκειμένου το Κέντρο Υγείας Μυκόνου 

να είναι προετοιμασμένο να δεχθεί ασθενείς που νοσούν από covid σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους, προκειμένου οι χώροι αυτοί να είναι επαρκώς εξοπλισμένοι και 

δεδομένων των γενικών προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του  κορωνοϊού SARS-

CoV-2, ο Δήμος Μυκόνου στα πλαίσια της προστασίας της υγείας όλων των δημοτών-

πολιτών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού και 

συγκεκριμένα :  1. Φορητός ανιχνευτής (Flat Panel) πολλαπλών χρήσεων για ψηφιακή 
ακτινογραφία, 2.Απινιδωτής, 3.Επιτοίχια βάση στήριξης Απινιδωτή από αλουμίνιο, 

4.Ηλεκτρικό πριόνι γύψου, 5.Καπνογράφος και οξύμετρο, 6.Διαθερμία, 7.Στρώμα Κενό,  

8.Aναλυτής ούρων, 9.Ανακινητηρας Αίματος, 10.Τεστ Κοπώσεως, 11.Καλώδιο 3ch, 

12.Φορητός Υπερηχοτομογράφος, 13.Συμπυκνωτής 10 λίτρων   

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 51.153,40€    

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους (Κ.Α. 15-

6474.0003).  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 11 /2021 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: “ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: “ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μύκονος 02-04-2021 

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Τ.Υ. Δήμου Μυκόνου 

 

 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μύκονος 02-04-2021 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

      Δημήτριος Αθ. 

Μανταφούνης 



3 

 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

 

 
ΤΕΜ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ ΦΠΑ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ Α 

 

1 Φορητός ανιχνευτής (Flat 
Panel) πολλαπλών 
χρήσεων για ψηφιακή 
ακτινογραφία 

 
1 

 
18.000,00€ 

 
24% 

 
4.320,00 € 

 
22.320,00 € 

 ΟΜΑΔΑ Β 

 

1 
Απινιδωτής  

1 
2.000,00 € 24% 480,00 € 2.480,00 € 

 
2 

Επιτοίχια βάση   
στήριξης Απινιδωτή  
από αλουμίνιο 

 
1 
 

70,00 € 24% 16,80 € 86,80 € 

 ΟΜΑΔΑ Γ 

 

1 Ηλεκτρικό πριόνι 
γύψου 

 

1 498,39 € 24%   119,61 € 618,00 € 

 

2 
Καπνογράφος και 
οξύμετρο 

 

1 1.650,00 € 24% 396,00 € 2.046,00 € 

 

3 
Διαθερμία  

1 669,35 € 24% 160,64 € 829,99 € 

 

4 Στρώμα Κενού 
 

1 350,00€ 24% 84,00€ 434,00€ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 11 /2021 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ Δ 

 
1 Aναλυτής ούρων 

 
 

1 

 
689,00 € 

    
24% 

 
165,36 € 

 
854,36 € 

      
    2 Ανακινητήρας Αίματος 

 
1 

     
     546,00 € 

    
24% 

 
131,04 € 

 
677,04 € 

 ΟΜΑΔΑ Ε 

 
1  Τεστ Κοπώσεως 

 
1 9.600,00 € 24% 2.304,00€ 11.904,00 € 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: “ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” 
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2  Καλώδιο 3ch 

 
1 

 
220,00 € 24% 52,80€ 272,80 € 

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

 

1 
Φορητός 
Υπερηχοτομογράφος  

 

1 6.000,00 € 24% 1.440,00 € 7.440,00 € 

 ΟΜΑΔΑ Ζ 

 

1 
Συμπυκνωτής 10 
λίτρων 

 

1 960,00 € 24% 230,40 € 1.190,40 € 

 

 

 

 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ (€): 51.153,40 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, 

υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε 

ομάδας. 

 

 
 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μύκονος 02-04-2021 

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Τ.Υ. Δήμου Μυκόνου 

 

 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

Μύκονος 02-04-2021 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Δημήτριος Αθ. Μανταφούνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :11/2021 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΤΕΜ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΦΠΑ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ Α 

 

1 Φορητός ανιχνευτής (Flat 
Panel) πολλαπλών 
χρήσεων για ψηφιακή 
ακτινογραφία 

 

 
1 

 

 

    24% 

 

           
 

 

 

 ΟΜΑΔΑ Β 

 

1 
 Απινιδωτής 

 

1      24%   

 
2 

 Επιτοίχια βάση   
στήριξης Απινιδωτή  
από αλουμίνιο 

 
1 
 

            24%   

 ΟΜΑΔΑ Γ 

 

1 Ηλεκτρικό πριόνι 
γύψου 

 

1             24%   

 

2 
Καπνογράφος και 
οξύμετρο 

 

1             24%   

 

3 
Διαθερμία  

1             24%   

 

4 Στρώμα Κενού 

 

1             24%   

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: “ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 11 /2021 
 

 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΤΕΜ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΦΠΑ 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ Δ 

 

1 
Aναλυτής ούρων  

 

 
1 

 
    

24% 
  

      
    2 Ανακινητήρας Αίματος 

            
           1  

    
24% 

  

 ΟΜΑΔΑ Ε 

 

1  Τεστ Κοπώσεως 

 

1     24%   

 
2  Καλώδιο 3ch 

 
1 
 

            24%   

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

 

1 
Φορητός 
Υπερηχοτομογράφος  

 

1             24%   

 ΟΜΑΔΑ Ζ 

 

1 
Συμπυκνωτής 10 
λίτρων 

 

1             24%   

 

                                                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ (€): 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ....................... 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: “ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 11/2021 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την προμήθεια νοσοκομειακού 

εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, προκειμένου να είναι προετοιμασμένο και 

δεδομένων των γενικών προληπτικών μέτρων, για την αντιμετώπιση του  κορωνοϊού SARS-

CoV-2. Ο Δήμος Μυκόνου, στα πλαίσια της προστασίας της υγείας όλων των δημοτών-

πολιτών, πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού. 

 Ο υπό προμήθεια νοσοκομειακός εξοπλισμός θα παραληφθεί στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου 

από την αρμόδια επιτροπή εγκατεστημένος και έτοιμος προς χρήση. 

Όλα τα προς προμήθεια είδη οφείλουν να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 

 

Αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω οι ενδεικτικές τεχνικές περιγραφές των προς 

προμήθεια ειδών: 

 

 

1. Φορητός ανιχνευτής (Flat Panel) πολλαπλών χρήσεων για ψηφιακή ακτινογραφία  

 

Eφαρμογή Γενική Ακτινολογία 

Τεχνολογία Ανιχνευτής Flat Panel a-Si TFT 

Σπινθηριστής CsI (Ιωδιούχου Καισίου) 

Pixel Pitch 140 μm 

Χωρική Ανάλυση 3.5Ip/mm 

Pixels 2,560 x 3,072 pixels 

Μέγεθος εικόνας 14 x 17 inches (35 x 43 cm) 

Κλίμακα γκρι 16 bit 

Εύρος τιμών ρεύματος ακτινών Χ 40-150 KVp 

Διεπαφή γεννήτριας ακτινών X Διασύνδεση: trigger 

Αυτόματη ανίχνευση: 

λειτουργία  ανιχνευτή 

αυτόματης έκθεσης 

Δεδομένα Gigabit Ethernet, IEEE 

802.11 a/b/g/n/ac (2.4 

GHz/ 5GHz dual band) 

Χρόνος απόκτησης εικόνας 1.5(ενσύρματο)/3(ασύρματο) 

Διαστάσεις 384 x 460 x 15 mm 

 

Βάρος περίπου 2,9 κιλά 

(συμπεριλαμβανομένων των   

μπαταριών) 

Περιβάλλον λειτουργίας 10-35 ͦC , 30-85 % RH 

Τροφοδοσία DC 24 V, 1.0 A (φορτιστής) 

Μπαταρία 3,100 mAh x 2 (8 ώρες συνεχών λήψεων, 

16 ώρες με περιοδική χρήση standby), 

φορτιστής μπαταριών, 2o σετ μπαταριών 

(4 συνολικά μπαταρίες - 2 σετ 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: “  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” 
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των 2) 

Βαθμός στεγανότητας ΙP56 

                          ΕΓΓΥΗΣΗ:                                                               Απαιτείτε εγγύηση 

καλής                    .                                                                                                                 

λειτουργίας τουλάχιστον για 

δώδεκα (12) μήνες 

 

2. Απινιδωτής  

Ο Απινιδωτής να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες - χαρακτηριστικά: 

• Ημι-αυτόματη λειτουργία απινίδωσης (AED). 

• Χειροκίνητη λειτουργία απινίδωσης και απεικόνιση ΗΚΓτος. 

• Φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα. 

• 6’’ οθόνη με οπτικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα. 

• Διφασική τεχνολογία απινίδωσης 150- 360* Joules  

• Χρόνος ανάλυσης ΗΚΓτος 5,4 sec (ο ταχύτερος της αγοράς). 

• Χρόνοι φόρτισης 200J/ 6 sec, 360J/11sec. 

• Πρωτόκολλα απινίδωσης ERC/AHA (2015 Guidelines). 

• Τεχνολογία cprMax η οποια ελαχιστοποιεί τις διακοπές ΚΑΡΠΑ, επιτρέποντας 

στους διασώστες να εκτελούν ΚΑΡΠΑ κατά την διάρκεια φόρτισης του 

απινιδωτή (pre-shock CPR). 

• Μηδενικό κόστος συντήρησης (να διαθέτει λειτουργία αυτοελέγχου και 

αυτοδιάγνωσης). 

• Ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης επεισοδίων, με ελάχιστη χωρητικότητα 40 λεπτά 

ΗΚΓτος. 

• Κατάλληλος για χρήση σε ενήλικες και παιδιά (με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια). 

• Διαθέτει τα ισχύοντα πρωτόκολλα απινίδωσης (ERC 2015 Guidelines). 

• Οθόνη που να απεικονίζει προειδοποιητικά μηνύματα για την κατάσταση 

του Απινιδωτή. 

• Μπαταρία λιθίου με αυτονομία τουλάχιστον 440 απινιδώσεις ή 5 έτη σε 

κατάσταση αναμονής. 

• Δυνατότητα χρήσης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών. 

 

 

 

Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα υλικά και να είναι έτοιμος προς χρήση. 

Αναλυτικά: 

• Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων Pads ενηλίκων. 

• Μια (1) μπαταρία (440 απινιδώσεις, 5 έτη standby). 

• 3-πολικό καλώδιο ΗΚΓτος. 

• Μία (1) τσάντα μεταφοράς. 

• Οδηγίες λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

3. Αλουμινένια επιτοίχια βάση στήριξη απινιδωτή. 

 

• Να είναι ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο 

• Να τοποθετείται εύκολα σε τοίχο ή γυψοσανίδα. 

• Να είναι ιδανική και για τη στερέωση του Απινιδωτή εντός του ασθενοφόρου. 
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4. Ηλεκτρικό πριόνι γύψου   

To ηλεκτρικό πριόνι γύψου να  είναι ιδανικό για την αφαίρεση γύψου απλού & συνθετικού, 

χάρη στο δυνατό μοτέρ και την αθόρυβη λειτουργία. Το πριόνι να είναι εξοπλισμένο με 

ρυθμιζόμενο σύστημα ταχύτητας στροφών, έτσι με αυτό τον τρόπο να  επιτρέπει τη σωστή 

επιλογή έντασης στροφών ανάλογα με το ιατρικό περιστατικό. Επίσης να διαθέτει σύστημα 

εξαερισμού που να μειώνει την εισροή σκόνης μέσα στο μοτέρ. Να διαθέτει προηγμένο 

ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας ταλαντώσεων και αυτοματοποιημένη ισχύ αντιστάθμισης. 

 

Tεχνικές Προδιαγραφές: 

 

• 230 Volt, 50 κύκλους ή 110 Volt, 60 κύκλους 

• 250 Watt 

• 12000 - 24000 στροφές/λεπτό 

• Καλλώδιο ρεύματος 5 m 

• Διπλή μόνωση καλλωδίου 

• Ταξινόμηση ασφάλειας II 

• Typ BF 

• Βάρος: έως 1.3 Kgr χωρίς καλώδιο / έως 1.7 Kgr με καλώδιο 

• Με δίσκους 50 mm και 65 mm κατάλληλους για φυσικό και συνθετικό 

γύψο  

• Απαραίτητα εργαλεία τοποθέτησης δίσκων 

 

 

 

 

5. Καπνογράφος και οξύμετρο  

Να έχει τα εξής χαρακτηριστικά :  

- Οθόνη TFT  που να δείχνει EtCO2, RR και SpO2, PR 

- Αντιστάθμιση πίεσης και θερμοκρασίας πνεύμονα (αντιστάθμιση BTPS) 

- Για διασωληνωμένους ή μη διασωληνωμένους ασθενείς 

- Γραφική αποθήκευση τάσεων έως 24 ώρες 

- Καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων σε Η / Υ 

- Για σύνδεση με εκτυπωτή Bluetooth Εσωτερικές γλώσσες: GB, IT, ES, NL 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

 

EtCO2 

• Εύρος EtCO2 / CO2: 0-150 mmHg (0-20 kPa ή 0-20% (V / V)) 

• Ακρίβεια: 

• ± 2 mmHg όταν 0-40 mmHg 

• ± 5% (ανάγνωση) όταν> 41 -70 mmHg 

• ± 8% (ανάγνωση) όταν> 71-100 mmHg 

• ± 10% (ανάγνωση) όταν> 101-150 mmHg 

• Ενημέρωση: Κάθε ανάσα, 10, 20 ή 30 δευτερόλεπτα επιλέξιμο μήκος • Τάση: 24 

ώρες 

 

Ρυθμός αναπνοής: 
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• Εύρος: 3-150 αναπνοές / λεπτό 

• Ακρίβεια: ± 1% (ανάγνωση) ή ± 1 φορές ανά λεπτό ανάλογα με το ποια 

τιμή είναι μεγαλύτερη 

• Μήκος τάσης: 24 ώρες 

• Ροή: 50-250 cc / min επιλέξιμη 

 

SpO2 

• Εύρος κορεσμού οξυμετρίας: 0 -100% 

• Ακρίβεια: ± 2% όταν 70-100%, ± 3% όταν 50-69% 

• Μήκος τάσης: 24 ώρες 

• Ρυθμός παλμού 

• Εύρος: 30-250 bpm 

• Ακρίβεια: ± 2 bpm ή ± 2% (ανάγνωση) όταν 30-250 bpm 

• Μήκος τάσης: 24 ώρες 

 

Τροφοδοσία: 

• Κατανάλωση εισόδου AC: 100-250 V, 50-60 Hz, 5 W 

• Μπαταρία: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου - 3,6 V, 3000 mAh 

• Χρόνος εργασίας: τουλάχιστον 10 ώρες 

• Διαστάσεις: 70x160xh 40 mm 

• Βάρος: έως 600 g 

 

Βασικά εξαρτήματα: 

• 2 φίλτρα νερού 

• Καλώδιο δεδομένων USB 

• Βάση στήριξης 

• 2 γραμμές δειγματοληψίας 

• Δοσιμετρική κάνουλα δειγματοληψίας CO2 

• Χειροκίνητη GB, IT 

• 2 προσαρμογείς αναπνευστικών οδών 

• Θήκη προστασίας σιλικόνης 

• Ανιχνευτής SpO2 

• Τσάντα μεταφοράς 

 

 

6. Διαθερμία 120 watt 

Η διαθερμία, αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο, κατάλληλο για 

εφαρμογή σε μικρής και μεσαίας κλίμακας χειρουργικές επεμβάσεις. Παρέχει τις 

δυνατότητες για άκρως επαγγελματικές επεμβάσεις χάρη στις εύχρηστες, ασφαλείς και 

ποιοτικές λειτουργίες και δυνατότητες που διαθέτει. Δύναται να αναβαθμιστεί σε διπολική 

με την προσθήκη έξτρα ειδικού προσαρμογέα. 

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

• Φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης λειτουργίας 
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• Πλήκτρα τύπου touch buttons προεπιλογής της επιθυμητής λειτουργίας με ταυτόχρονη 

οπτική ένδειξη (πράσινο LED) για: αυτόματη χρήση μέσω της χειρολαβής (χωρίς να 

συνδέουμε τον ποδοδιακόπτη) για κοπή/ καυτηρίαση 

• Με χειρολαβή ή ποδοδιακόπτη για κοπή, καυτηρίαση, κοπή & καυτηρίαση μικροπαροχή 

• Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση με αντίστοιχη οπτική ένδειξη (OVH) 

• Οπτική-ακουστική ένδειξη διακοπής του κυκλώματος (OC) 

• Ρεοστάτης ρύθμισης της παροχής ρεύματος για κοπή και καυτηρίαση με αντίστοιχη οπτική 

ένδειξη 

• Να συνοδεύεται από τη χειρολαβή, τα ηλεκτρόδια, την πλάκα γείωσης και τον 

ποδοδιακόπτη 

• Μέγιστη κοπή διακοπή ρεύματος: 120W - 250 ohm 

• Μέγιστη διακοπή ρεύματος / πήξης-BLEND: 90W - 200 ohm 

• Μέγιστη ισχύς COAG ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ πήξη: 80W -150 ohm 

• Μέγιστη ισχύς COAG SOFT-πήξης: 60W - 100 ohm 

• Μέγιστη COAG δύναμη. BIPOLAR COAG-διπολική: 40W -100 ohm 

• Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 300 VA 

 

 

7. Στρώμα Κενού   

Επαγγελματικό στρώμα ακινητοποίησης και μεταφοράς πολυτραυματία. 

  

Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και αξιόπιστο, με ενισχυμένη επένδυση από 

ισχυρό νάιλον 700D στο κάτω μέρος έτσι ώστε να αντέχει στις τριβές και τα σκισίματα. 

Περιμετρικά, το στρώμα πολυτραυματία να διαθέτει ένα σχοινί με χειρολαβές ενισχυμένες 

για την ξεκούραστη μεταφορά του. 

Χρωματική διαφοροποίηση του επάνω και του κάτω τμήματος. 

Η βαλβίδα αέρα να είναι κατασκευασμένη από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και ανθεκτική σε 

μακρόχρονη χρήση. 

Χαρακτηριστικά 

Αποτελεσματική ακινητοποίηση ολόκληρου του σώματος 

Ανθεκτικό και αξιόπιστο 

Πρακτικό στη μεταφορά και την αποθήκευση 

Κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς κάθε ηλικίας 

Χρωματικά διαφοροποιημένες επιφάνειες  

Ανθεκτική βαλβίδα αέρα απο επιχρωμιωμένο ορείχαλκο 

Εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση 

Πλήρως ακτινοδιαπερατό 

Διαστάσεις : 213.0 x 88.0 cm 
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Βάρος : έως 4.1 kgr 

Θερμοκρασία λειτουργίας : -20°C έως +50°C 

 

 

8. Ουρολογικός αναλυτής  

Ο αναλυτής ούρων παρέχει τους σημαντικούς δείκτες για την ανίχνευση πολλών ασθενειών 

σε πρώιμο στάδιο, όπως ο διαβήτης, η ασθένεια νεφρών και οι μολύνσεις στα ούρα. Ο 

αναλυτής ούρων να είναι εύκολος στη χρήση, μικρός, αυτόματος. Για την ανάλυση ενός 

δείγματος, να απαιτείται μόνο μια ταινία ούρων. 

- Να έχει μνήμη τουλάχιστον 200 αποτελεσμάτων, να φέρει οθόνη αφής και 

ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή 

- Να είναι εύκολη η εισαγωγή της ταινίας ούρων με άμεσο και γρήγορο 

αποτέλεσμα 

- Να μην απαιτείται συντήρηση ή service. Απλά ένα εύκολο καθάρισμα της 

υποδοχής της ταινίας. 

- Η συσκευή ανάλυσης να είναι για την in vitro χρήση στην ημιποσοτική ανίχνευση 

της λευκωματίνης, bilirubin, του αίματος, της κρεατινίνης, της γλυκόζης, της 

κετόνης (ακετοξικό οξύ), των λευκοκυττάρων, του νιτρώδους άλατος, του pH, της 

πρωτεϊνικής, συγκεκριμένης πυκνότητας στα δείγματα ούρων 

- Να έχει μεταλλικό σκελετό βαμμένο ηλεκτροστατικά.  

 

 

9. Ανακινητήρας Αίματος 

Οι νέοι κύλινδροι σωλήνων να παρέχουν την ευγενή και αποτελεσματική μίξη με το 

κούνημα και την κύλιση. Η ρύθμιση και ο έλεγχος της ταχύτητας και του χρόνου 

παραμέτρων να μπορούν να γίνουν εύκολα μέσω  οθόνης LCD. Με τουλάχιστον 2 χρόνια 

εγγύηση. 

 

Τεχνικά χαρακτηρίστηκα 

 

Voltage (V/Hz)                                100-240 

Power (W)                                           25 

Shaking movement                  Rocking and rolling   

Number of rolls                                   6 

Ταχύτητα (rpm)                                      5-70 

Timer function Operation            Continuous           

Display Speed/Time                         Scale 

Timer function                               analog 

Διαστάσεις  (mm)                       460 x 260 x 120 

Protection class                                 IP 21 

Βάρος (kg)                                   έως       4,5 

 

10.  Τεστ Κοπώσεως  

Να παρέχει ασύρματη δοκιμασία κόπωσης 12 καναλιών με λογισμικό για Windows 

 

Λογισμικό με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ecg Real Time 
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Ecg review Real Time 

AVG Real Time 

Trend Real Time 

ST-QT Real Time 

Πλήρη αυτόματη (ή ακόμα και χειροκίνητη) διαχείριση του τάπητα με 

ενσωματωμένα πρωτόκολλα 

Εκτύπωση σε 12ch+AVG, 6+6+AVG, 12CH και 6+6 

 Full disclosure αρχείο όλων των κοπώσεων  

 

Καταγραφικό  

Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth με ασφαλή ζεύξη και αυτόματη 

ανίχνευση βηματοδότη 

Λειτουργία με 2 απλές μπαταρίες ΑΑΑ για πάνω από 10 ώρες συνεχόμενης 

χρήσης 

CMRR 115dB 

Ρυθμός δειγματοληψίας πάνω από 1000 samples/second/channel 

24 bit A/D conversion 

20bit output data resolution 

Bandwidth 0,05-300Hz 

Προστασία από σκόνη και νερό (IP40/IP42) και χτύπημα/πτώση έως 1m. 

Ελαφρύ με< 90g βάρος (με τις μπαταρίες) 

 

 

Τάπητας  

Μέγιστο μήκος 188εκ 

Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 20km/h και ελάχιστη ταχύτητα λειτουργίας 

0,1km/h  

 κινητήρας τουλάχιστον 5Hp 

Ελάχιστος θόρυβος <30dB 

Μέγιστη κλίση 22% και 0% ελάχιστη 

Οθόνη υγρών κρυστάλλων για ένδειξη παραμέτρων και ρύθμιση ταχύτητας και 

κλίσης του τάπητα 

Αυτόματη λίπανση του τάπητα και αυτόματο κεντράρισμα  

Κουμπί και καλώδιο εκτατού τερματισμού του τάπητα 

 

 

11. Καλώδιο 3ch  

Γνήσιο καλώδιο 3ch για holter ρυθμού Click Holter 

 

 

12. Φορητός υπερηχοτομογράφος  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

micro - ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης 65,536 ανεξάρτητων ψηφιακών καναλιών 

επεξεργασίας, τεχνολογίας διευρυμένου φάσματος Digital Broadband Beamformer. 

Να υποστηρίζει 3 ηχοβολείς σχεδιασμένους με την τεχνολογία του ενσωματωμένου 
micro digital beamformer εντός της ηχοβόλου κεφαλής. 

Συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκπομπή και τη λήψη της ακουστικής 

δέσμης, SonoCT Real Time Compound Imaging νέας γενιάς. 

Προηγμένος αλγόριθμος επεξεργασίας σε επίπεδο pixel, Advanced XRES (Extreme 

Resolution) για την πλήρη απόρριψη του θορύβου, διατηρώντας τον υψηλό ρυθμό 

εναλλαγής εικόνων. 

AUTOSCAN, συνεχόμενη αυτόματη βελτίωση της δυσδιάστατης απεικόνισης χωρίς 

καμία παρέμβαση του χειριστή – ιατρού. 

Μέθοδοι απεικόνισης : 2D, M-Mode, έγχρωμο Doppler (CFM). 
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Κλινικές Εφαρμογές : Κατάλληλο για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας, Αγγείων, 

Επιφανειακών οργάνων, Μυοσκελετικού, Μαιευτικές – Γυναικολογικές και 

καρδιολογικές απεικονίσεις. 

Micro USB Cable B & Micro USB Cable C 

Θήκη μεταφοράς 

Εγχειρίδιο χρήσης 

Οδηγός γρήγορης αναφοράς 

Φορητή συσκευή Tablet 

 

 

ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΡΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (CONVEX ARRAY) 

C5-2 Broadband Curved Array 

Ηλεκτρονικός ηχοβολέας Curved Array, διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 2 

MHz έως 5 MHz βάρους  136 γραμμαρίων. Κυρτότητα 40mm. 

Μέγιστο βάθος απεικόνισης 30 cm. 

Τρόποι λειτουργίας: 2D, Μ-mode, Color, THI, XRES , SonoCT. 

Κύριες εφαρμογές: Άνω-κάτω κοιλίας, Μαιευτική/Γυναικολογία, Ουρολογία. 

 

 

13. Συμπυκνωτής 10 Λίτρων   

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 

• Τάση: 230V-50Hz. 
• Επίπεδο Θορύβου: 60 dBA. 
• Μέγιστη Ροή: 10 lit/min. 
• Διαστάσεις: 45 x 37 x 68 cm. 
• Βάρος: περίπου 23 kg. 
• Τουλάχιστον τρία χρόνια εγγύηση. 
• Γερμανικό Μοτέρ. 
• Κατανάλωση: 500 Watt. 
• Έτη Εγγύησης:3 

Πιστοποίηση: CE 
Επίπεδο θορύβου:60 dBA 
Ισχύς: 500 W 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μύκονος 02-04-2021 

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Τ.Υ. Δήμου Μυκόνου 

 

 

 

 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μύκονος 02-04-2021 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Αθ. Μανταφούνης 

 



15 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              ΔΗΜΟΣ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 11/2021 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο 

Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την προμήθεια νοσοκομειακού 

εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου. προκειμένου να είναι προετοιμασμένο και 

δεδομένων των γενικών προληπτικών μέτρων, για την αντιμετώπιση του  κορωνοϊού SARS-

CoV-2. Ο Δήμος Μυκόνου, στα πλαίσια της προστασίας της υγείας όλων των δημοτών-

πολιτών, πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού. Ο υπό 

προμήθεια νοσοκομειακός εξοπλισμός θα παραληφθεί στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου από την 

αρμόδια επιτροπή, εγκατεστημένος και έτοιμος προς χρήση.  

  Όλα τα προς προμήθεια είδη οφείλουν να είναι καινούρια και αμεταχείριστα 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις. 

Η προμήθεια μπορεί να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ισχύουν οι 

ακόλουθες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα : 

Η προμήθεια μπορεί να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ισχύουν οι 

ακόλουθες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα :  

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4013/2011 

5. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Το υπ’αριθμ.πρωτ.Γρ. Προέδρου: 29/12.03.2020 έγγραφο του προέδρου της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

7. ΦΕΚ55Α/11-03-2020  

8. Τον Ν. 4682/2020 

9. Τον Ν. 4764/2020 

10. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της 

προμήθειας. 

 

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία. 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Σύμβαση 

β. Τεχνικές προδιαγραφές 

γ. Προϋπολογισμός Μελέτης 

δ. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

ε. Συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

ΆΡΘΡΟ 4ο : Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές: 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: “ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” 
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Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ της προμήθειας. 

Ο ανάδοχος στην προσφορά του θα αναφέρει απαραίτητα κατά́ την ιδία σειρά́ και 

παραγραφοποίηση τα τεχνικά χαρακτηριστικά́ του εξοπλισμού́ που προσφέρει, όπως 

αναφέρονται στο παρόν. ́Οπού υπάρχουν αριθμητικά́ δεδομένα θα αναφερθούν με τις ιδίες 

μονάδες και τρόπο έκφρασης.  

Τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται από́ το έντυπο υλικό́ των κατασκευαστών 

(επισημά τεχνικά́ εγχειρίδια) ή από́ αλλά επισημά στοιχειά (υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 

συνοδευόμενη από́ επίσημες ενυπόγραφες δηλώσεις του κατασκευαστή́, στην ελληνική́ 

γλώσσα) τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν κατά τη παράδοση του εξοπλισμού. 

Όλα τα είδη του προσφερόμενου εξοπλισμού́ θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα 

διαθέτουν έγκριση τύπου που θα πιστοποιεί́ την ισοδυναμία τους με τα ισχύοντα αντίστοιχα 

Ευρωπαϊκά́ πρότυπα (ΕΝ) (με σχετική́ τεκμηρίωση στην προσφορά).  

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και 

ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που 

περιλαμβάνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος εκτελέσεως  

 

Σύμφωνα με  τις ισχύουσας διατάξεις (άρθρο 2ο της παρούσας)  και της  μελέτης της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Προϋπολογισμός Προμήθειας. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 

51153,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο : Σύμβαση και χρόνος εκτέλεσης. 

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής και της 

ενημέρωσης από την υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά εντός το πολύ (10) δέκα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του  την επόμενη ημέρα, για την υπογραφή της σύμβασης. 

Λόγω της έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί αλλά και των ελλείψεων που 

παρατηρούνται στην αγορά ο ανάδοχος – ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα είδη το 

συντομότερο δυνατό έστω και τμηματικά, ενώ ο συνολικός χρόνος παράδοσης της 

προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον  (1) ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη.  

ΑΡΘΡΟ 8ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 

 

1. Εάν ο ανάδοχος της παρεχόμενης προμήθειας δεν προσέλθει, να υπογράψει τη 

σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την γνωστοποίηση σ' αυτόν της 

κατακύρωσης κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 .   

2. Ο Δήμος Μυκόνου, μετά από αυτό μπορεί να επιλέξει τον επόμενο κατά σειρά 

μειοδοσίας ή να επαναλάβει τη διαδικασία. 
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3. Ο Δήμος Μυκόνου και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την 

αποκατάσταση κάθε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ' αυτόν  από 

μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο :  Ποιότητα των προς προμήθεια ειδών 

 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων 

τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.  

ΑΡΘΡΟ 10ο : Συσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση. 

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, 

μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης 

ο προμηθευτής βαρύνετε για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή 

του προσωπικού του κατά την μεταφορά ή τοποθέτηση των ειδών στο χώρο που θα υποδείξει 

ο Δήμος Μυκόνου.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα με όσα 

προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα μελέτη, την διακήρυξη, σύμφωνα με τα 

συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά. 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο : Παράδοση των προς προμήθεια ειδών 

 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον προμηθευτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα 

σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον τρόπο 

που προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την 

Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών, κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι τα είδη 

αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης , μπορεί να τα απορρίψει , 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση οριστικής 

απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 12ο : Παραλαβή 

Ι. Αρμόδιο όργανο 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221. 

(άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16) 

 

ΙΙ. Παρουσία προμηθευτή 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 

Ν.4412/16) 

 

ΙΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος 

Η σύβασημπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή περισσότερους από 

τους παρακάτω τρόπους: 

• μακροσκοπική εξέταση, 

• μηχανική εξέταση, 

• μέτρηση απόδοσης , 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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• πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 

 

Το κόστος (εάν υπάρχει) διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

(άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 

IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 

του Ν.4412/16) 

V. Δυνατότητες Επιτροπής 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

α) να παραλάβει τα είδη, 

β) να παραλάβει τα είδη µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει τα είδη. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί: 

- την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

- τον χώρο υποδοχής των ειδών και 

- την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς 

προμήθεια είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του 

Ν.4412/16) 

 

VI. Αποδεικτικό παράδοσης 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται: 

- η ημερομηνία προσκόμισης, 

- τα είδη, 

- η ποσότητα και 

- ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 του 

Ν.4412/16) 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων 

ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών. 

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της 

υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 

αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις 

ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο. 

ΆΡΘΡΟ 13ο : Φόροι , τέλη , κρατήσεις 

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

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο ΦΠΑ βαρύνει 

το Δήμο.  

ΆΡΘΡΟ 14ο : Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή 

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους 

που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών μεταφοράς των ειδών στους χώρους του 

Δήμου Μυκόνου, βαρύνετε αποκλειστικά ο προμηθευτής. 

Τα κόστος για τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα 

μηχανήματα για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Μυκόνου, 

καθώς και το κόστος για το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά 

τον προμηθευτή. 

 

Άρθρο 15ο  Λοιπές διατάξεις 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197Α) (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019). 

2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  

4. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού». 

5. Την με αριθ. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 20651/2021 - ΦΕΚ 1308/Β/3-4-2021 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.    Εγκρίνει  την υπ’ αριθ. 11/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τος τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή, προκειμένου για “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΥΚΟΝΟΥ”, προϋπολογισμού 51.152,40 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Β.     Εγκρίνει την ανωτέρω προμήθεια με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 

 

Γ.   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  

                 
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2021. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μύκονος 02-04-2021 

O Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Τ.Υ. Δήμου Μυκόνου 

 

 

 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

Μύκονος 02-04-2021 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

     Δημήτριος Αθ. Μανταφούνης 
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Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

            Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 06/04/2021                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                
        
 
 
 
 

         Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


