
     
 
  

 
 
 
 
 

         ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)      

                                      
               ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   
  

  
 

                                                                                                                 
                                                                                                  
 
Σο ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. για λψγοςρ επείγονηορ, ζηα πλαίζια ηηρ ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ 
 «ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΚΑΛΤΦΖ  ΗΑΣΡΗΚΧΝ & ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ  
ΤΠΖΚΟΧΝ ΣΡΗΣΧΝ  ΥΧΡΧΝ  ΥΧΡΗ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΧ 
ΥΡΖΕΟΤΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΔΒΡΟΤ» ζηο πλαίζιο ηυν Δπειγψνηυν 
Μέηπυν ηος Δςπυπαφκοω Σαμείος Πποζθωγυν 2011 με ζηψσο ηη πποάζπιζη ηηρ Γημψζιαρ Τγείαρ και 
ηην παποσή ςπηπεζιϊν ζηοςρ σϊποςρ ςποδοσήρ ηυν μεηαναζηϊν ζηην πεπιοσή ηος Έβπος,  
πποζκαλεί ηιρ ενδιαθεπψμενερ εηαιπείερ  για ηην ςποβολή οικονομικϊν πποζθοπϊν για ηην ππομήθεια 
νεκποθαλάμος με ζςνολικψ πποχπολογιζμψ 25000€ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. και άμεζη 
παπάδοζη . 
Οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να καηαθέζοςν ηιρ πποηάζειρ ηοςρ έυρ ηην Παπαζκεςή  13/8/2012  και 
ϊπα 14:00 ζηα γπαθεία ηος ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ (Αγπάθυν 3-5 Νέα Φιλοθέη  Μαποωζι, ηηλ: 210 8921004 
ενηψρ επγάζιμυν ημεπϊν και υπϊν).  
 
Πεπιγπαθή είδοςρ : 
 
ΦΤΚΣΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΔΚΡΟΤ ΒΑΘΙΑ ΦΤΞΗ -20C 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  
 

 Σο τςγείο νεκπϊν  να είναι δςο  θέζευν πποκαηαζκεςαζμένο. Να είναι βαθιάρ τωξηρ  -20 
βαθμϊν κελζίος ζε εξυηεπική θεπμοκπαζία πεπιβάλλονηορ σϊπος 38 βαθμοωρ κελζίος  

 Να διαθέηει άπιζηη εζυηεπική μψνυζη ενζυμαηυμένη μεηαξω ηυν διπλϊν ηοισυμάηυν ηος 
τςγείος, απψ ειδικψ διογκυμένο μονυηικψ ςλικψ πολςοςπεθάνηρ, πάσοςρ πεπίπος 8cm. 

 Να διαθέηει 2 ανεξάπηηηερ θωπερ νεκπϊν  διαζηάζευν 0.68m X 0.50m πεπίπος. 

 Οι διαζηάζειρ νεκποθαλάμος να είναι  Μ/Π/Τ : 1,21m Υ 2,26m. X 1,96m πεπίπος.  

 To ωτορ ηος νεκποθαλάμος με ηο μοηέπ τωξηρ να είναι 2,56m πεπίπος. 

 H κάθε θέζη να διαθέηει πάθι με ηποσοωρ για ηην εναπψθεζη ηος νεκποω απψ ανοξείδυηο σάλςβα. 

 Να διαθέηει οπηικψ και ακοςζηικψ μησανιζμψ ζςναγεπμψ πποζηαζίαρ    

 Δζυηεπικά ο θάλαμορ να θέπει θυηιζμψ. 

 Ο τςκηικψρ μησανιζμψρ να είναι 1,5KW  240V/50Hz. 

 Σα τςκηικά ςγπά να είναι οικολογικά και είναι αςηψμαηηρ απψτςξηρ (NON FROST) 

 Να είναι σαμηλοω θοπωβος 56db ζε απψζηαζη  ενψρ μέηπος 

 Να διαθέηει οθψνη  LCD με ψλα ηα απαπαίηηηα ζηοισειά έλεγσος ηος μησανιζμοω τωξηρ ψπυρ  
διακψπηη On-off  Θεπμψμεηπο, alarms, πςθμίζειρ θεπμοζηάηη κηλ. 

 
 
Ππορ αξιολψγηζη ηυν πποηάζευν, θα ληθθοων   ςπψτη ηα κάηυθι: 
 
Σψπορ παπάδοζηρ ζηην πεπιοσή και εγκαηάζηαζη 
Για ππψζθεηερ πληποθοπίερ  καθϊρ και ηην ςλοποίηζη ηυν ςπηπεζιϊν  ηηλ. 210 8921000 κ. Μ. Μακπή 

   
 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                       
                                                                             

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΠΡΟΦΤΓΩΝ     


