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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

  ΔIΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                              Κόρινθος 06-03-2018 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                             
                                                                                                                                    Αρ.πρωτ. 8160 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             
 
 

 
     Τμ. Πληροφορικής 

ΤΜΗΜΑ  : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 53  

  20131 Κόρινθος ΠΡΟΣ :    
    
Πληροφορίες:  Γεωργία Παπαφίλη  

Τηλέφωνο : 2741-3- 61857   
FAX : 2741-0-20529   

     
ΘΕΜΑ       «Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών για 

ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1  
  

     
ΣΧΕΤ. : 

 
α) Αρ.πρωτ.6507/11-12-2013 έγγραφο Ε.Π.Υ. 
β) Οι υπ.αρ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή  

(θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ. 
67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση  (θέμα 1ο) 
της Ε.Π.Υ 

γ) Η υπ.αρ.4972/15-12-2015 και 11/05-01-2016 
εγκύκλιος  Ε.Π.Υ 
δ) Η αρ.πρ.8158/06-03-2018 απόφαση Διοικήτριας 

για συγκρότησης επιτροπής 
       

ΚΟΙΝ: 
 

1. Διοικήτρια  
2. Δ/ντή Δ/κού 

3. Υποδ/ντρια Δ/κής Υπηρεσίας  
4. Αν/τρια Πρ/νη Τμ. Οικ/κού             
5. Γρ. Προμηθειών 

 
 

     

 

Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία 

έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας 

Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ 

αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 

προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ, CPV 33100000-1.  

 

το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, 

κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω 

είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της 

ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Τετάρτη 7 Μαρτίου 

2018, ήτοι μέχρι 26 Μαρτίου 2018.  

Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές 

και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  

στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω. 

H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή 

(cd, dvd, usb memory stick).  

To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης 

Προδιαγραφών. 

Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 
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Announcement 

Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of 

the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek 

Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 

67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the 

procurement of « BLOOD BANK REFRIGERATOR » CPV 33100000-1, the GENARAL HOSPITAL OF 

KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, 

technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a 

strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has 

been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is Wednesday 7 March 2018, 

That is until 26 March 2018 

Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on 

the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the 

products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical  

glassware » category products except phakic and multifocal.  

It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the 

Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of 

the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.  

It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the 

products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.  

Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick). 

All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee. 

The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation 

 

 

 

 

Παρακαλούμε το Τμήμα Πληροφορικής να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας τις συνημμένες 

τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι         

26-03-2018 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: 

prom@hospkorinthos.gr. 

 

 

 

 

   Για την ακρίβεια                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
   Η Γραμματέας                                      
    

 
 

 
                               ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 

 

 

 
                                                           
 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:prom@hospkorinthos.gr


    

 3 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (BLOOD BANK REFRIGERATOR) 

 
 

1. Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής σχεδιασμένο για αποθήκευση αίματος. 
 

2. Η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι ρυθμισμένη στους 4 ο C με εύρος +2 έως +8 ο C με ομοιόμορφη κατανομή στο 
θάλαμο. 

 

3. Να διαθέτει έξι τηλεσκοπικά συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι επικαλυμμένο με αντιβακτηριδιακό υλικό ώστε να μη 
σκουριάζουν ή διαβρώνονται και να είναι ρυθμιζόμενου ύψους. 

 

4. Να διαθέτει μία κρυστάλλινη ανοιγόμενη πόρτα, άριστα στεγανοποιημένη και πλαισιωμένη από μεταλλικό σκελετός. 
 
5. Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας και φωτιστικό σώμα κατά μήκος του θαλάμου. 

 
6. Να διαθέτει ψηφιακά ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας και των συναγερμών καθώς και 

καταγραφικό 7ήμερης λειτουργίας και να διαθέτει οπτικό και ακουστικό σύστημα συναγερμού. 

 
7. Να πληρεί τους κανονισμούς ασφαλείας FDA, AABB για την αποθήκευση αίματος και συστατικών αίματος. 

 
8. Να έχει χωρητικότητα το ελάχιστο 150 ασκούς. 
 

9. Όλες οι επιφάνειες του εξωτερικά και εσωτερικά να είναι κατασκευασμένες με τρόπο που να καθαρίζονται  εύκολα . 
 

  


