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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Θέμα:  Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

 
  Η άσκηση εποπτείας καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό ζήτημα των αθλητικών κέντρων 
αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων σύμφωνα με το στ. 31 του άρθρου 94 του Ν 3852/2010.  
Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο 7.1,  της παραγράφου γ, του άρθρου 12, της ενότητας Ε 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δράμας η  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνη για να σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την 
εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού 
αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Επίσης για την 
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, 
αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).  
Στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Ξηροποτάμου (νέο) πραγματοποιούνται αγώνες 
ποδοσφαίρου του Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ που στην φετινή ποδοσφαιρική περίοδο αγωνίζεται 
στην Γ΄ Εθνική κατηγορία, σχολικοί αγώνες, διάφορα τουρνουά ποδοσφαίρου που 
προγραμματίζει ο Δήμος μας κατηγορίας Β2 σύμφωνα 355/2021 απόφαση Δημοτικού 
συμβουλίου. Σύμφωνα με την παρ. 12 του Ν. 3568/2017 αθλητικές εγκαταστάσεις που 
ανήκουν στην κατηγορία αυτή για την αδειοδότηση του πέραν των άλλων απαιτείται, 
συσκευή ambu, συσκευή παροχής οξυγόνου, ιατρικός λαμπτήρας, κλίβανος αποστείρωσης 
με εργαλεία αιμόστασης και συρραφής τραυμάτων και φορείο πτυσσόμενο μεταφοράς 
ασθενούς, πιεσόμετρο κλπ. 
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η παρακάτω προμήθεια με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Tεμάχια 

Τιμή Μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α 

σε € 

Δαπάνη 
Ολική σε 

€ 

1 Διαγνωστικός Φακός 1 12,00€ 12,00€ 

2 
Σετ εργαλείων μιας χρήσης 
αποστειρωμένα 1 

9,00€ 9,00€ 

3 Φιάλη οξυγόνου 3λιτ 1 240,00€ 240,00€ 

4 Κλίβανος αποστείρωσης 6 LIT 1 390,00€ 390,00€ 

5 Συσκευή αναζωογόνησης Ambu 1 24,00€ 24,00€ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1 

Πληροφορίες: Ελένη Αποστολίδου 

Τηλέφωνο: 25210 21906 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.  eapost@dimosdramas.gr 

 





6 
Φορείο πτυσσόμενο μεταφοράς 
ασθενούς 1 

130,00€ 130,00€ 

7 Πιεσόμετρο αναλογικό 2 30,00€ 60,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 865,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 207,60€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ € 1.072,60€ 

 
A. ΤΜΗΜΑ 
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία 

1. Φακός Διαγνωστικός 

• Με φωτισμό λαμπτήρα κενού αέρος 2,2 V. 
• Εξωτερικό περίβλημα από αλουμίνιο 
• Μεταλλικό κλιπ στη λαβή, ασφαλές στην προσαρμογή στην τσέπη 
• Απλή λειτουργία on / off μέσω της επαφής με το μεταλλικό κλιπ 
 

2. Σετ εργαλείων  μιας χρήσης αποστειρωμένα 

Να περιέχει: 

• 1 Χειρουργικό πεδίο 30x48cm απο cellulose/PE 

• 1 Χειρουργικό πεδίο 50x50cm με τρύπα 10 x 5 cm 

• 5 επιθέματα γάζας nonwoven 7,5x7,5cm 4 ply 30g  

• 1 ανοξείδωτη χειρουργική λαβίδα adson forceps 12cm 

• 1 ανοξείδωτο ψαλίδι με μεταλλικές λαβές 12cm 

• 1 ανοξείδωτο βελονοκάτοχο 14cm 

 

3. Φιάλη Οξυγόνου Φορητή  3LIT 

 
      Το σετ της φορητής φιάλης αποτελείται από: 

• Φιάλη οξυγόνου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 

• Ροόμετρο ρύθμισης ροής 

• Βαλβίδα παροχής οξυγόνου 

• Μανόμετρο παρακολούθησης του περιεχομένου 

• Ρινική διάταξη οξυγονοθεραπείας (μάσκα οξυγόνου) 

•  Τσάντα-θήκη μεταφοράς 

 

4. Κλίβανος 

• Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης (θερμού αέρα) 

• Να έχει χωρητικότητα 6L 

• Να διαθέτει ηλεκτρικές ασφάλειες, βασικό διακόπτη λυχνίες neon για τον έλεγχο του 
χρονοδιακόπτη και του θερμοστάτη, καλώδιο τροφοδοσίας, τρία ράφια και χειρολαβή 

• Εξωτερική κατασκευή: Ανοξείδωτος χάλυβας με εποξική βαφή 

• Εσωτερική κατασκευή: Η εσωτερική επένδυση είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8. O χώρος α-
ποστείρωσης είναι τόσο ανθεκτικός που αντανακλά τη θερμότητα ώστε η επίτευξη της επιθυμη-
τής θερμοκρασίας να γίνει γρήγορα. 

• Μόνωση: Το μονωτικό υλικό είναι κατάλληλο ώστε να μην μεταφέρεται θερμότητα εξωτερικά 





• Θερμοστάτης: Διαθέτει ειδική βαλβίδα για αυτορρύθμιση της θερμοκρασίας από 90-200οC 

• Χρονοδιακόπτης: από 0-120 min που αυτόματα ρυθμίζει το χρόνο που χρειάζεται ο θερμοστάτης 
να ανοίξει και να κλείσει 

• Θερμόμετρο: Διαθέτει βαλβίδα ελέγχου της θερμοκρασίας 

• Εξωτερικές διαστάσεις: 49cm x 22cm x 31cm 

• Εσωτερικές διαστάσεις: 38.5cm x 9cm x 17cm 

      5. Ambu Ασκός Αναζωογόνησης 
 
• Εύκολη σύνδεση μανόμετρου και αλβίδας PEEP. 
• Μοναδικό  σύστημα κλεισίματος των βαλβίδων για αξιόπιστη λειτουργία. 
• Περιστροφή μεταξύ βαλβίδας και μάσκας επιτρέπει την 360 ° στροφή για καλύτερη  
            θέση του διασώστη με τον ασθενή. 

6. Φορείο  Ά Βοηθειών Πτυσσόμενο 
 

Φορείο Α΄ Βοηθειών αναδιπλούμενο κατά μήκος και κατά πλάτος, κατάλληλο για χρήση σε περιστατικά 

έκτακτης ανάγκης 

Τεχνικές προδιαγραφές: 
 

• Μήκος (ανοικτό) 200εκ. 
• Μήκος (κλειστό) 104εκ. 
• Πλάτος (κλειστό) 9εκ. 
• Πλάτος (ανοιχτό) 51εκ. 
• Ύψος (ανοικτό) 17εκ. 
• Ύψος (κλειστό) 17εκ. 
• Βάρος (σιδερένιο) 8,5Kg. 
• Βάρος (αλουμινίου) 5,5Kg 
• Μέγιστο φορτίο 140-150 Kg. 
•  

  

  

7. Πιεσόμετρο αναλογικό  
 

          Τεχνικές προδιαγραφές: 
 

• Μέθοδος μέτρησης: Ανεροειδής / Ακροαστική 

• Όρια μέτρησης: 0 - 300 mmHg 

• Ακρίβεια μέτρησης: 3 mmHg 

• Φούσκωμα: Χειροκίνητο με πουάρ 

• Ξεφούσκωμα: Χειροκίνητο 

• Περιφέρεια βραχίονα: 22-33 εκατοστά 

• Βάρος: περίπου 330 g 

• Ρυθμιζόμενος δείκτης (μανόμετρο) 

• Νάυλον περιχειρίδα μεταλλικού συνδέσμου 

• Προστασία κατά της διάβρωσης στα νίκελ μέρη 

• Αντιαλλεργική φούσκα από υψηλής ποιότητας Latex με φίλτρο προστασίας από τη σκόνη 





• Η συσκευασία να περιλαμβάνει στηθοσκόπιο 

• Θήκη φύλαξης 

• 5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας 

 

            Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην προληπτική ιατρική του 
Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας καθώς και του Προγράμματος  
“ Βοήθεια στο Σπίτι”, κρίνεται απαραίτητη η παρακάτω προμήθεια με τα εξής χαρακτηρι-
στικά: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ  

ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Μηχάνημα μέτρησης 
χοληστερίνης, 
τριγλυκεριδίων,γαλακτικού 
οξέος,σακχάρου. (Accutrend) 

4 250,00 1.000,00 

2 Μηχάνημα μέτρησης 
σακχάρου 

4 16,00 64,00 

3. Μηχάνημα μέτρησης ουρικού 
οξέος (UA Sure) 

1 90,00 90,00 

4. Αναλογικό πιεσόμετρο 1 30,00 30,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.184,00 

   Φ.Π.Α.      24% 284,16 

   ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

1.468,16€ 

 

Β. ΤΜΗΜΑ 
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία 

1) Μηχάνημα μέτρησης σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, γαλακτικού οξέος.  
 

 
• Η συσκευή  προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα για σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια και 

γαλακτικό οξύ από το ολικό αίμα Χρησιμοποίηση διαφορετικών ταινιών για κάθε παράμετρο 
• Φορητή συσκευή 
• Γρήγορα αποτελέσματα: Χοληστερόλη σε 180 δευτερόλεπτα, τριγλυκερίδια σε 174 δευτερόλεπτα, 

σάκχαρο σε 12 δευτερόλεπτα, και γαλακτικό σε 60 δευτερόλεπτα. 
 

• Δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι 100 αποτελεσμάτων με ημερομηνία, χρόνο και πρόσθετες πλη-
ροφορίες για κάθε παράμετρο 

2) Μηχάνημα μέτρησης ουρικού οξέος 
 

• Η συσκευή  προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα για ουρικό οξύ 

 
• Φορητή συσκευή 

 
• Όριο διακύμανσης εξέτασης : 3-20mg/dl (179-1190 mol/L) 

 
• Μνήμη:10 αποτελέσματα μέτρησης ουρικού οξέος στο αίμα 





 

   Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, 

(τμήματα Α+Β), συνολικής δαπάνης 2.540,76 ευρώ με το Φ.Π.Α. (2.049,00 € 

χωρίς το Φ.Π.Α.).   

   Η παράδοση-τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει 10 ημέρες μετά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

     Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  
  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)    
  ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-
2019    
  (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α')  
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016) 
- της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την την    
  παρ.3 του άρθρου 22  του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007) 
- των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 
- της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) 
- την υπ’ αριθμ. 92/2021 της Οικονομικής Επιτροπής περί ‘Εξειδίκευση πιστώσεων’  
  (ΑΔΑ:6ΘΗΡΩ9Μ-7ΕΠ)  
- του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
           

  
     Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης 

υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.7131.06 (Προμήθεια ιατρικού 

εξοπλισμού)  ποσού 3.000,00€  του προϋπολογισμού του Δήμου μας (Αρ. Αποφ. 

18/2022) οικ. έτους 2022.  

         Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική έγκριση δαπάνης και 

την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με   Κ.Α. 15.7131.06 

(Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού) ποσού 2.540,76€. 

Κωδικοί CPV: 33100000-1 (Ιατρικές συσκευές) 
                      33123100-9 (Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης) 

                      33124100-6 (Συσκευές διαγνωστικής) 
                      33141620-2 (Ιατρικοί εξοπλισμοί) 

 

 

 
                                                                                    Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
                                                                                            Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
                                                                                                               & Πολιτισμού 
                                                  
 
 
                                                                                                Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 




