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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Σαράντα (40) Καρεκλών Χηµειοθεραπείας 

(CPV: 33192300-5)»  

ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 16077/06-8-19 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια 

Σαράντα (40) Καρεκλών Χηµειοθεραπείας (Α∆Α: ΩΟΠΞ4690ΩΖ-Σ65). 
Β. Το υπ.αρ.πρωτ. 23030-11/11/2019 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  

 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να 

διενεργήσει διαγωνισµό για την προµήθεια Σαράντα (40) Καρεκλών Χηµειοθεραπείας (CPV: 33192300-5) συνολικού 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού 100.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς 

φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας της 
ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η 

τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει 

αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο: www.metaxa-hospital .gr  

- στο ΕΣΗ∆ΗΣ και του Νοσοκοµείου 

- στη ∆ιαύγεια 

 

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά µε 
την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις 

προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η 

µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών.  

Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας και 

συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική 

ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 

Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού 

Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-

Προσκλήσεις. 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

 

                                                                                                                  ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το β σχετ. 

 



 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ 

• Οι πολυθρόνες θα πρέπει να είναι τροχήλατες, στηριζόµενες σε 4 αντιστατικούς τροχούς που να φέρουν σύστηµα πέδησης 
(φρένα) και να διαθέτουν ατοµικό µηχανισµό κλειδώµατος για σταθεροποίηση της πολυθρόνας. 

• Ο σκελετός να είναι µεταλλικός βαρέως τύπου µε επικάλυψη εποξικής-πολυεστερικής βαφής ο οποίος να προστατεύεται από 

την επικάλυψη σκόνης. 

• Να έχει τέσσερα ανεξάρτητα τµήµατα: κεφαλή, πλάτη, κάθισµα και το τµήµα των ποδιών. 

• Η λειτουργία της πολυθρόνας να γίνεται µέσω χειριστηρίου που µεταδίδει την κίνηση στα µοτέρ που θα διαθέτει. Θα πρέπει να 

κινεί πλάτη, πόδια, κάθισµα όπως επίσης και ηλεκτρονική ρύθµιση ύψους από 55 έως 75 cm +/-5 cm. 

• Να έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει 4 προκαθορισµένες θέσεις: επίπεδη, TRENDELENBURG, και καθίσµατος. 

• Να µπορεί να πάρει και οριζόντια θέση όταν αυτή γίνεται κρεβάτι. 

• Οι βραχίονες να είναι φαρδείς (άνω των 45cm), ώστε το χέρι των ασθενών να βρίσκεται σε άνετη θέση ώστε να προσφέρουν 

ποιοτική υποστήριξη. Οι βραχίονες να στηρίζονται σε αρθρώσεις, οι οποίες  να µπορούν να περιστρέφονται γύρω από τον άξονά 

τους καθ’ ύψος, να παίρνουν κλίση και να σταθεροποιούνται στην επιθυµητή θέση. 

• Τα τµήµατα της πλάτης και των ποδιών να έχουν δυνατότητα κλίσης µέσω του χειριστηρίου και να µπορούν να πάρουν 

πολλαπλές θέσεις µε ανεξάρτητη ρύθµιση. Όλες οι κινήσεις να γίνονται και από τον ίδιο τον ασθενή. 

• Να  διαθέτει κάλυµµα βάσης για απλό καθαρισµό και συντήρηση. 

• Το στρώµα να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας Foam κατάλληλο για πολύωρες θεραπείες. Η επιφάνεια του 

στρώµατος να είναι ειδικά διαµορφωµένη που να αποτρέπει την υπερθέρµανση και την εφίδρωση. Το στρώµα να είναι 

καλυµµένο από PU υλικό το οποίο να καθαρίζεται  εύκολα, να είναι ανθεκτικό σε αίµα, ούρα, ακτίνες UV, µικροοργανισµούς και 

µούχλα. Να προσφέρεται χρωµατολόγιο επιλογής. 

•  Η πολυθρόνα να είναι εξοπλισµένη µε υποδοχέα ρολού στο πίσω µέρος του κεφαλιού που να καλύπτει την πολυθρόνα.  

• Να  διαθέτει συνολικά στατώ ορού αµφότερων των πλευρών µε ανοξείδωτη βέργα µε 2 ή περισσότερα άγκιστρα χωρίς να 

ενοχλεί τον µηχανισµό λειτουργίας µε βέργα ρυθµιζόµενη και αποσπώµενη µεταβλητού ύψους από 1,50 έως 2,20 cm +/-10 cm 

χωρίς να ενοχλεί τον µηχανισµό λειτουργίας. 

• Η πολυθρόνα θα πρέπει να δέχεται άτοµα µεγάλου σωµατικού βάρους έως και 200 κιλών. 

• Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι περίπου µήκος 2,00-2,30cm +/-10 cm και πλάτος 85-95 cm +/-5cm . 

• Να λειτουργεί µε ρεύµα (220V/50Hz), το χειριστήριο µε χαµηλή τάση 24V. 

• Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα και οι κινητήρες να συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN60601-1 και το πρότυπο προστασίας 

κλάσης IPX6. 

• Να φέρει ένδειξη CE και να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά ISO ή ισοδύναµο. 

• Να προσκοµιστούν όλα τα πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας, συµµόρφωσης των προδιαγραφών, εγγύησης 

ποιότητας και αντοχής υλικών, καθώς επίσης και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 χρόνια, και κάλυψη ανταλλακτικών 

και service τουλάχιστον για δέκα χρόνια. 

 


