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ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΡΟ: ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΠΛΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΊΟΤ 

 

ην Γεληθό Ννζνθνκείν  Αξγνιίδαο- Ννζειεπηηθή  Μνλάδα Ναππιίνπ  ζπλήιζαλ νη 

θάησζη: 

 

1. ΕΖΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ 

2. ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

3. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 

Απνηεινύληεο ηελ επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ Δπίπισλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ ρεηξνπξγείνπ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 38
ν
/29-11-2021 (ζέκα 43

ν
) πξάμε 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνύ  Ννζνθνκείνπ Αξγνιίδαο. 

 Ζ επηηξνπή ζε εθαξκνγή ηεο αλσηέξαο απόθαζεο, θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

γηα δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ,  σο θάησζη:  

 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 

1)    ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΙΑ ΣΤΠΟΤ  ΜΑΤΟ 

 

Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα είλαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη όρη ηδηνθαηαζθεπή, 

θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. 

 

Σν ηξνρήιαην λα είλαη κεηαβιεηνύ ύςνπο πδξαπιηθά κέζσ πνδνκνρινύ. 

 

Γηαζηάζεηο: 65 x 45 x 90 έσο 130 κεηαβνιή ύςνπο πεξίπνπ.  

 

Ζ θνιώλα αλύςσζεο λα βξίζθεηαη ζηελ κία πιεπξά θαη λα επηηξέπεη ηελ θίλεζε ηνπ 

ηξνρειάηνπ πάλσ από ην ρεηξνπξγηθό ηξαπέδη. 

 

Ζ επηθάλεηα εξγαιεηνδνζίαο λα είλαη πξνζζαθαηξνύκελε, θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην 

ράιπβα AISI 304, δηαζηάζεσλ 65 x 45 cm, κε κέγηζηε απόθιηζε ±10% 

           ΝΑΤΠΛΗΟ  19-10-2022 

         ΑΡ. ΠΡΩΣ.:   7989 
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To ηξνρήιαην λα είλαη ζην ζύλνιν ηνπ θαηαζθεπαζκέλν από ζσιήλεο νβάι ή θπιηλδξηθήο 

δηαηνκήο θαη λα θαζαξίδεηαη – απνιπκαίλεηαη εύθνια. 

 

ηε βάζε λα θέξεη ηέζζεξηο (4) πεξηζηξεθόκελνπο, αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο δηακέηξνπ 60mm 

πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ νη δπν (2) κε θξέλν.  

 

Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα 

δέθα (10) έηε.  

 

Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε 

αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (prospectus, 

product data, manual θιπ).   

 

Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 θαη 

ISO 13485 γηα εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε θαη ISO 14001. (Να κατατεθούν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001, ISO 13485 θαη ISO 14001. 

(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

 

 

 

2)     ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 
 

 

Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα είλαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη όρη ηδηνθαηαζθεπή, 

θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. 

 

Σν ηξνρήιαην λα είλαη εύθνια κεηαθηλνύκελν θαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ώζηε λα πιέλεηαη 

εύθνια θαη λα απνιπκαίλεηαη.  

 

Ο ζθειεηόο ηνπ ηξνρήιαηνπ λα είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο από κέηαιιν αλνδηθήο 

επεμεξγαζίαο. 

 

Να θέξεη δύν (2) επηθάλεηεο εξγαζίαο θαηαζθεπαζκέλεο από αλνμείδσην ράιπβα, κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, εύθνια πιελόκελεο, αλζεθηηθέο ζηα απνιπκαληηθά. Ζ κία επηθάλεηα 

λα είλαη ζηελ βάζε ηνπ ηξνρειάηνπ. 

 

Κάησ από ηελ άλσ επηθάλεηα εξγαζίαο λα θέξεη έλα (1) ζπξηάξη βάζνπο 10cm πεξίπνπ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε πιηθνύ. Σo ζπξηάξη λα είλαη πξνζζαθαηξνύκελν θαη λα θέξεη αζόξπβν 

κεραληζκό θαη ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο.  

 

Ζ κεηώπε ηνπ ζπξηαξηνύ λα είλαη από ζπκπαγέο, πνιπκεξέο πιηθό πηζηνπνηεκέλεο 

θαηαζθεπήο, αλζεθηηθό ζηηο θξνύζεηο, αλαιινίσην ζηα ρεκηθά θαζαξηζκνύ, άθαπζην, 

αληηκηθξνβηαθήο ζύζηαζεο, ρσξίο πόξνπο θαη λα θέξεη ελζσκαησκέλε ρεηξνιαβή. Να 

δηαηίζεηαη ζε πνηθηιία ρξσκάησλ (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)  

 

Ζ επάλσ επηθάλεηα εξγαζίαο λα θέξεη ππεξπςσκέλν πξνζηαηεπηηθό γείζν από ηηο ηξεηο 

πιεπξέο. 

 

ηε βάζε λα θέξεη ηέζζεξηο (4) δηπινύο, αληηζηαηηθνύο, πεξηζηξεθόκελνπο ηξνρνύο, 

δηακέηξνπ 100 mm πεξίπνπ, κε ειαζηηθνύο πξνζθξνπζηήξεο, νη δύν (2) λα θέξνπλ θξέλν. 

 



 

Γηαζηάζεηο : 

πλνιηθέο: 65 x 45 x 80 cm, κε κέγηζηε απόθιηζε ±10% 

Δπηθάλεηαο εξγαζίαο: 60 x 40 cm, κε κέγηζηε απόθιηζε ±10% 

 

Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε.  

 

Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε 

αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα πξσηόηππα prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή θαη ζε 

επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ όπσο product data, manual θιπ.   

 

Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 θαη 

ISO 13485 γηα εκπνξία, θαη ηερληθή ππνζηήξημε θαη ISO 14001. (Να κατατεθούν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001, ISO 13485 θαη ISO 14001. 

(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

 
 

 

ΕΖΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

 

 

 

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 


