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Αθήνα, 27/01/2022 
 

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, 
 
Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις 
τεχνικές προδιαγραφές που έχετε δημοσιεύσει. Οι προτάσεις που διατυπώνουμε κατωτέρω προσανατολίζονται 
στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και στον υγιή 
ανταγωνισμό προς όφελος τόσο του ιδρύματος σας όσο και του Δημόσιου συμφέροντος.  
 
 
Συγκεκριμένα για το είδος με Α/Α 4 3 Εξεταστικό κρεβάτι – ΤΕΠ. 
 
Η προδιαγραφή Νο 1 ορίζει:  
 
Να είναι σταθερό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής. Να 
είναι κατασκευασμένο +από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέως τύπου και να διαθέτει επίστρωση με ηλεκτροστατική 
βαφή. 
 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: 
 
Να είναι σταθερό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής. Να 
είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαρέως τύπου τετραγωνικής διατομής και να διαθέτει επίστρωση με 
ηλεκτροστατική βαφή. 
 
 
Η προδιαγραφή Νο 2 ορίζει:  
 
Να διαθέτει δύο (2) μηχανισμούς ασφαλείας για τη ρύθμιση της πλάτης από 0 έως 70° τουλάχιστον. 
 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: 
 
Να διαθέτει δύο (2) μηχανισμούς ασφαλείας για τη ρύθμιση της πλάτης από 0 έως 70° περίπου. 
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Η προδιαγραφή Νο 4 ορίζει:  
 
Να διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση. 
 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: 
 
Να διαθέτει προσκρουστήρες στις γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση. 
 
 
Η προδιαγραφή Νο 8 ορίζει:  
 
Να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 195x70x70cm. 
 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: 
 
Να είναι διαστάσεων περίπου 195x70x70cm. 
 
 
Σας προτείνουμε όπως προστεθεί η κάτωθι προδιαγραφή: 
 
Να έχει ενισχυμένη βάση με υποδοχή για την αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων για τον ασθενή από 
καλουπωτό πλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου. Να κατατεθεί πιστοποιητικό 
αντιμικροβιακής σύστασης από ανεξάρτητο φορέα. 
 
 
Για το είδος με Α/Α 4 Τροχήλατο αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών – ΤΕΠ προτείνουμε τα εξής: 
 
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
 
1. Καρέκλα μεταφοράς ασθενή, γερής κατασκευής, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση. 
2. Σκελετός σταθερός βαρέως τύπου (μη αναδιπλούμενος), βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή.  
3. Το κάθισμα, το τμήμα πλάτης και χεριών να είναι από πολυουρεθάνη για μεγαλύτερη άνεση και 
σταθερότητα. Το κάθισμα και το τμήμα πλάτης να είναι επενδεδυμένα με δερματίνη υψηλής ποιότητας και 
αντοχής. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα ώστε να ξεχωρίζουν ανά κλινική. Να δύναται να 
αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους. Να αναφερθούν οι επιλογές χρωμάτων, τουλάχιστον 10 
επιλογές. 
4. Να διαθέτει συρόμενο τμήμα στηρίγματος των ποδιών. 
5. Να διαθέτει αναδιπλούμενο τμήμα χεριών ώστε να μπορούν να καθίσουν άνετα ασθενείς με ιδιαίτερη 
σωματική διάπλαση ή ακόμη να καθίσουν με προσανατολισμό από τα πλάγια αν χρειαστεί λόγω κάποιας 
επέμβασης.  
6. Να μπορούν πολλές καρέκλες να αποθηκευτούν, η μία πίσω στην άλλη (τύπου καροτσιών super market) με 
τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν εξοικονόμηση χώρου αλλά και να μπορούν να αποσπαστούν εύκολα προς 
χρήση, μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό (λ.χ. τραυματιοφορείς) για το λόγο αυτό να διαθέτουν ειδικό 
μηχανισμό ασφάλισης-απασφάλισης. Να προσφερθεί προς επιλογή. 
7. Να διαθέτει μηχανισμό φρεναρίσματος στις δύο ρόδες, διπλού πεντάλ το οποίο οι ρόδες να είναι διαμέτρου: 
οι πίσω Φ300 τουλάχιστον και Φ100  τουλάχιστον οι μπροστά και ο μηχανισμός φρεναρίσματος να λειτουργεί 
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μέσω διπλού ποδομοχλού, βρισκόμενο στο πίσω μέρος του καροτσιού. Οι δύο ποδομοχλοί να λειτουργούν 
ανεξάρτητα μεταξύ τους. Πιέζοντας προς τα κάτω τον μοχλό ο ένας να ενεργοποιεί και ο άλλος να 
απενεργοποιεί το μηχανισμό του φρένου. 
8. Να είναι κατάλληλη για ανασήκωση ασθενή βάρους τουλάχιστον 180 κιλά. 
9. Να έχει υποδοχή για στατό ορού και να προσφερθεί με ένα στατό η κάθε καρέκλα καθώς και ζώνη 
ασφάλισης του ασθενή. Να έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί βάση φιάλης οξυγόνου. Να προσφερθεί προς 
επιλογή.  
10. Στο πίσω μέρος του τροχήλατου να διαθέτει λαβές οδήγησης και ενσωματωμένη θήκη διαγραμμάτων του 
ασθενή και στη βάση του τροχήλατου να υπάρχει υποδοχή για την αποθήκευση αντικειμένων του ασθενή από 
καλουπωτό πλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου. Να κατατεθεί πιστοποιητικό 
αντιμικροβιακής σύστασης από ανεξάρτητο φορέα. 
11. Μέγιστο εξωτερικό πλάτος 70 εκ. ώστε να ελίσσεται από στενούς χώρους.  
 
 
Παραμένουμε στην διάθεση σας για την οποία περαιτέρω διευκρίνηση χρειασθείτε σχετικά. 
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Μετά τιμής, 
Για την Εταιρεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Λεωνίδας Ψηλιάκος 
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