
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2, Νιγρίτα                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τ.Κ.: 62200                                                                           Προϋπολογισμός: 14.640,00 € 
Τηλ: 2322353413 
Fax: 2322020340-1                                                                                                  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.640,00 €  αφορά τις προδιαγραφές για την προμήθεια 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού , ο οποίος θα γίνει δωρεά στο Κ.Υ. Νιγρίτας, σύμφωνα με την αριθ. 12/2021 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου και τις κείμενες διατάξεις.  Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 . 

1. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΕΛΟΥ cpv 33000000-0 
 
Προμήθεια μίας φορητής μονάδας αναρρόφησης για την αναρρόφηση των υγρών του σώματος, του στόματος, ρινική και 
τραχειακή αναρρόφηση σε ενήλικες ή παιδιά. Να είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση και να διαθέτει ισχυρή 
αναρροφητική ικανότητα (max 36 l / min), ενώ παράλληλα να είναι ελαφριά για εύκολη μεταφορά. Να έχει τρεις διαφορετικές 
επιλογές για τη λειτουργία: 
1. Μετασχηματιστής / DC AC 
2. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
3. Μπαταρία 12V 
Να είναι εγκεκριμένη για συνεχή λειτουργία χωρίς υπερθέρμανση, να διαθέτει οπτικό και ηχητικό συναγερμό για χαμηλό 
επίπεδο της μπαταρίας, η κύρια μονάδα να είναι επίσης εξοπλισμένη με κενό αέρος-μετρητή (bar & kPa) και ρυθμιστή 
υποπίεσης. 
Προδιαγραφές 
Δοχείο 2L 
Ισχύς(μέγιστη ροή): 36L/min 
Πίεση: -0,80 Bar 
Τροφοδοσία:230V~/50Hz ή με μπαταρία 12V 
Λειτουργία: Αυτονομία 60 λεπτά 
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 – 35°C 
Υγρασία λειτουργίας: 30 – 75% 
Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Pb (12V 4A) 
Χρόνος επαναφόρτισης 120 ÷ 150 λεπτά 
Επίπεδο θορύβου 65,5 dBA (με δοχείο) / 68,5 dBA (χωρίς δοχείο) 
Μέγεθος 35x21x18 cm 
Εγγύηση: 2 έτη 

 
Τιμή τεμαχίου  
Ολογράφως:  εξακόσια ευρώ 
Αριθμητικά:   600,00€ 
 
2. ΜΙΚΡΑ ΚΥΤΙΑ INOX  ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΑΖΩΝ cpv 33000000-0 
   
 Προμήθεια έξη κυτίων inox διαστάσεων 15χ18 cm 
 
Τιμή τεμαχίου  

Ολογράφως: πενήντα ευρώ 
Αριθμητικά:   50,00€ 
 
 
3. ΑΜΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ cpv 33000000-0 
 



Ο ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας σιλικόνη, που παρέχει την άριστη 
αφή και επαναφορά του ασκού. Επίσης, το περιστρεφόμενο σύστημα σύνδεσης του ασκού με τον ασθενή, να ελαχιστοποιεί τις 
πιθανότητες τραυματισμού των αεραγωγών και να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή θέσης ανάνηψης.  
Ο ασκός ανάνηψης δεν θα περιέχει Latex και θα διατίθεται πλήρης με μια μάσκα ενηλίκων, ρεζερβουάρ οξυγόνου και σωλήνα 
για την σύνδεση με φιάλη. Ο σχεδιασμός του να επιτρέπει τον ασκό να διπλώνει, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση του 
μέσα σε σακίδια επειγόντων, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο. 
Η κατασκευή και η απόδοση λειτουργίας  πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές ISO  για ασκούς ανάνηψης.  
Προδιαγραφές 
Μέγιστος παρεχόμενος όγκος : 600 ml 
Συνολικός όγκος : 1800 ml 
Όγκος ρεζερβουάρ : 2600 ml 
Νεκρό σημείο : 7 ml 
Βαλβίδα περιορισμού πίεσης : 40 cm H2O 
Υλικό κατασκευής : Σιλικόνη, 100% Latex Free 
Μέθοδος αποστείρωσης : Υγρά αποστείρωσης 
Εγγύηση: το προϊόν θα πρέπει να έχει εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους. 
 
Τιμή τεμαχίου  

Ολογράφως: εβδομήντα ευρώ 
Αριθμητικά:   70,00€ 
 
4. ΑΜΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ cpv 33000000-0 

 
Ο ασκός αναζωογόνησης παιδιών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας σιλικόνη, που παρέχει την άριστη 
αφή και επαναφορά του ασκού. Επίσης, το περιστρεφόμενο σύστημα σύνδεσης του ασκού με τον ασθενή, να ελαχιστοποιεί τις 
πιθανότητες τραυματισμού των αεραγωγών και να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή θέσης ανάνηψης.  
Ο ασκός ανάνηψης δεν θα περιέχει Latex και θα διατίθεται πλήρης με μια μάσκα παιδική, ρεζερβουάρ οξυγόνου και σωλήνα 
για την σύνδεση με φιάλη. Ο σχεδιασμός του να επιτρέπει τον ασκό να διπλώνει, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση του 
μέσα σε σακίδια επειγόντων, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο. 
Η κατασκευή και η απόδοση λειτουργίας  πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές ISO  για ασκούς ανάνηψης. 
Προδιαγραφές 
Συνολικός όγκος :550ml 
Υλικό κατασκευής : Σιλικόνη, 100% Latex Free 
Μέθοδος αποστείρωσης : Υγρά αποστείρωσης 
Εγγύηση: το προϊόν θα πρέπει να έχει εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους. 
 
Τιμή τεμαχίου  

Ολογράφως: εξήντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικά:   65,00€ 
 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (SMALL, MEDIUM, LARGE) cpv 33000000-0 

 
Γάντια μιας χρήσης από 100% latex, μη αποστειρωμένα και ελαφρώς πουδραρισμένα, σε λευκό κρεμώδες χρώμα, σε 
συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων. Πρόκειται να γίνει προμήθεια 1000 κουτιών. 
 
Τιμή τεμαχίου  

Ολογράφως: επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
Αριθμητικά:  7,50 € 

 

6. ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ cpv 33000000-0 

 

Αφορά την προμήθεια ενός κλιβάνου υγρής αποστείρωσης. 

Προδιαγραφές 

 



Τιμή τεμαχίου  
Ολογράφως: πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 
Αριθμητικά:  5.900,00 € 

 

 

Νιγρίτα   02 /03 /2021                                                                                                            Νιγρίτα 02/03/2021  

                                                                                                                                                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗKE 
             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                                  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                                                                   ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Παναγιωτοπούλου Μαρία                                                                                                                    ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 



     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2, Νιγρίτα                                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τ.Κ.: 62200                                                                                    Προϋπολογισμός: 14.640,00 € 
Τηλ: 2322353413 
Fax: 2322020340-1                                                                                                  
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΥΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΕΛΟΥ 1 600,00 

ΜΙΚΡΑ ΚΥΤΙΑ INOX  ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΑΖΩΝ 6 300,00 

ΑΜΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3 210,00 

ΑΜΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 130,00 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  SMALL 1000 ΚΟΥΤΙΑ 7.500,00 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  MEDIUM  

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  LARGE  

ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 1 5.900,00 

 

 

        Νιγρίτα   02 /03/2021                                                                                                            Νιγρίτα 02/03/2021  

                                                                                                                                                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗKE 
             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                                  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                                                                   ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Παναγιωτοπούλου Μαρία                                                                                                                    ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                             


