
 

“THE HEALTY MUNICIPALITY - 

Ο ΥΓΕΙΗΣ ΔΗΜΟΣ” 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 

Η επίδραση των αποτελεσμάτων της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης που βιώνει η 

χώρα μας είναι δραματική. 

Η μείωση ή η απουσία εισοδήματος προκαλεί απώλεια στην ευημερία οδηγώντας 

μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην φτώχια, η οποία ενοχοποιείται πρωτίστως για 

τη μείωση ή επιβάρυνση της υγείας τους και τη μεταστροφή τους στις δημόσιες δομές 

υγείας. 

Τα κρατικά συστήματα υγείας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, περικόπτουν τις 

κρατικές δαπάνες για την υγεία με συνέπεια τη δραματική μείωση ανθρώπινου 

δυναμικού, υλικών και εξοπλισμού. 

Έτσι, η αυξημένη ζήτηση από τη μία και η μειωμένη προσφορά από την άλλη στο 

χώρο της υγείας μας προβληματίζει και μας προτρέπει να αναζητήσουμε λύσεις για 

να καλύψουμε τις αυξημένες και ανεκπλήρωτες ανάγκες του πληθυσμού. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται εγγύτερα 

στους πολίτες και έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της 

μακρόχρονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης καλύπτοντας ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας. Δομές όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, 

τα κοινωνικά φροντιστήρια και κοινωνικά ιατρεία ή παντοπωλεία … 

Παρ’ όλες τις παθογένειες που αντιμετωπίζει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

ιδιαίτερα οι μικροί Δήμοι λόγω έλλειψης προσωπικού, μειωμένων πόρων, 

γραφειοκρατίας, τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την ανάπτυξη ενός μοντέλου συνεργειών με 

δημόσιους, ιδιωτικούς και συλλογικούς φορείς και μέσω διακρατικών συνεργασιών 



να αντιμετωπίσουν τις κρίσιμες προκλήσεις και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης. 

Αναγνωρίζοντας την τεράστια ευκαιρία που μας δόθηκε, ως Δήμοι Αρριανών και 

Ιάσμου συμμετέχουμε ως εταίροι στον Υγιή Δήμο προκειμένου να αναβαθμίσουμε, 

όπως προανέφερε στην εισήγησή του ο κύριος Αρσενίου, την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας Υγείας με τη συμμετοχή των δημοτών 

μας στο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής αλλά και με ένα επίσης εφάμιλλης 

σπουδαιότητας κομμάτι της πρότασης που αφορά την προμήθεια νέου, σύγχρονου 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα Ιατρεία του Δήμου Αρριανών και για το Κέντρο 

Υγείας Ιάσμου. Η προμήθεια εξοπλισμού είναι ζωτικής σημασίας,  αναβαθμίζει τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς όφελος των εργαζομένων και κυρίως των δημοτών μας. 

 

1. ΣΥΝΟΛΟΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ: 

 

ΧΩΡΑ ΕΤΑΙΡΟΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Greece ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 52.800,00 

Greece ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 52.800,00 

Bulgaria ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΜΟΒΓΚΡΑΝΤ 74.644,00 

Bulgaria ΔΗΜΟΣ ΜΟΜΤΣΙΛΓΚΡΑΝΤ 84.752,59 

   ΣΥΝΟΛΟ 264.996,59 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 

 

1. PB3 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 
(ΕΛΛΑΔΑ) 

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δράση 4.3 Ψηφιακή δημοτική 
πλατφόρμα υγείας σε κάθε περιοχή 
 
Act. 4.3 Digital  municipal health 
platform in each area 

3 υπολογιστές και 1 server για την ψηφιακή 
πλατφόρμα υγείας 
 
3 personal computers and 1 server for the digital 
municipal health platform 

Δράση 4.4.Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
ιατρείων και Κέντρων Υγείας 
  
4.4 Supply of additional equipment 
for health centers 

1 συσκευή αναρρόφησης (Περιφερειακό Ιατρείο 
Αρριανών) 
 
1 suction aspirator (Regional Medical Office of 
Arriana) 

 1 συσκευή ανάλυσης γλυκοζυλιωμένης  
(Περιφερειακό Ιατρείο Αρριανών) 
 
1 analyst glycosylated (Regional Medical Office of 
Arriana) 

 4 Απινιδωτές Monitor  Lifepac 20e (Περιφ. Ιατρεία: 
Αρριανά, Κέχρος, Οργάνη, Φιλλύρα) (4*7.300€) 
 
4 defibrillators - LIFEPAK 20e (Regional Medical Offices 
of: Arriana, Kehros, Organi, Fillyra), (4*7.300€) 

 4 Ηλεκτροκαρδιογράφοι FX-8222 Fukuda Denshi 
(Περιφερειακά Ιατρεία: Αρριανά, Κέχρος, Οργάνη, 
Φιλλύρα) (4*3.160€) 
 
4 electrocardiographs - FX-8222 Fukuda Denshi 
(Regional Medical Offices of: Arriana, Kehros, Organi, 
Fillyra), (4*3.160€) 

 1 Ηλεκτροκαρδιογράφος  FX-7102 Fukuda Denshi, 
(για το Περιφερειακό Ιατρείο Δοκού) 
1 electrocardiograph - FX-7102 Fukuda Denshi (Rural 
Medical Office of Dokos) 

 3 Νεφελοποιητές Philips Porta-neb  (Περιφερειακά 
Ιατρεία: Οργάνη, Φιλλύρα, Δοκός) (3*400€) 
3 nebulizers - Philips Porta-neb (Regional Medical 
Offices of: Organi, Fillyra and Rural Medical Office of 
Dokos), (3*400€) 

 3 Τροχήλατα πιεσόμετρα Riester Big Ben 
(Περιφερειακά Ιατρεία: Κέχρος, Οργάνη, Φιλλύρα) 
(3*180€) 
3 mobile aneroid sphygmomanometers Riester Big 
Ben (Regional Medical Offices of: Kehros,Organi, 
Fillyra), (3*180€) 



 3 Μανομετρικά πιεσόμετρα Welch Allyn DS66 
(Περιφερειακά Ιατρεία: Οργάνη, Φιλλύρα, Δοκός) 
(3*130€) 
3 sphygmomanometers Welch Allyn DS66 (Regional 
Medical Offices of: Organi, Fillyra and Rural Medical 
Office of Dokos), (3*130€) 

 4 Οξύμετρα δακτύλου Nonin GO2  (Περιφερειακά 
Ιατρεία: Κέχρος, Οργάνη, Φιλλύρα, Δοκός) (4*120€) 
4 finger Oximeter Nonin GO2  (Regional Medical 
Offices of: Kehros, Organi, Fillyra and Rural Medical 
Office of Dokos),(4*120€) 

 3 Σετ ωτοσκόπιου Heine BETA 200 (Περιφερειακά 
Ιατρεία: Κέχρος, Οργάνη, Φιλλύρα) (3*350€) 
3 Sets otoscope Heine BETA 200 (Regional Medical 
Offices of: Kehros, Organi, Fillyra), 1.050,00€ (3*250€) 

 3 Συσκευές πλύσης αυτιών Otoclear (Περιφερειακά 
Ιατρεία: Οργάνη, Φιλλύρα, Δοκός) (3*130€) 
3 ear washers – Otoclear (Regional Medical Offices of: 
Organi, Fillyra and Rural Medical Office of Dokos), 
(3*130€) 

 2 Στηθοσκόπια 3M Littmann Cardiology IV mirror 
finish 6170 (Περιφερειακά Ιατρεία: Οργάνη, 
Φιλλύρα) (2*260€) 
2 Stethoscopes - 3M Littmann Cardiology IV mirror 
finish 6170 (Regional Medical Offices of: Organi, 
Fillyra),(2*260€) 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

2. PB4 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δράση 4.3 Ψηφιακή δημοτική 
πλατφόρμα υγείας σε κάθε περιοχή 
 
Act. 4.3 Digital  municipal health 
platform in each area 

3 υπολογιστές και 1 server για την ψηφιακή 
πλατφόρμα υγείας 
Three personal computers and one server for the 
digital municipal health platform 

Δράση 4.4.Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
ιατρείων και Κέντρων Υγείας 
  
4.4 Supply of additional equipment for 
health centers 

3 εξεταστικές έδρες (3*1612,90 €) 
3 examinational beds (3*2000€) 

 1 πολυθρόνα αιμοληψίας 
1 blood donor armchair 



 2 μηχανικοί ζυγοί (2*173€) 
2 mechanical scales, (2*173€) 

 2 εξεταστικοί φωτισμοί (2*310€) 
2 examination lights (2*310€) 

 2 αναστημόμετρα (2*139€) 
2 height measures (2*139€) 

 4 στηθοσκόπια παιδικά –ενηλίκων (4*103€) 
4 stethoscopes (4*103€) 

 4 στηθοσκόπια καρδιολογικά (4*228€) 
4 stethoscopes (4*228€) 

 1 αναλυτής αερίων αίματος 
1 blood gas analyzer 

 1 σπιρομετρητής 
1 spirometer 

 1 συσκευή αναρρόφησης 
1 aspirator 

 1 φορητός απινιδωτής 
1 portable defibrillator 

 2 σκαμπό τροχήλατα(2*93€) 
2 medical stools (2*93€) 

 2 δίσκαλα (2*104€), 
2 double mounting steps (2*104€), 

 1 εξεταστικό φορείο 
1 test medical trolley 

 1 δερματοπτυχόμετρο 
1 skinfold calipers 

 1 φορητός λιπομετρητής 
1 body fat analyzer (portable) 

 1 συσκευή ανίχνευσης φλεβών 
1 vein illumination device 

 1 φωτιζόμενος πίνακας οπτομετρίας 
1 illuminated optometric system 

 1 i HEALTH ασύρματο καρδιολογικό εργαστήριο 
1 i HEALTH wireless Cardio lab 

 1 holter πίεσης 
1 holter 

 2 μηχανικοί βρεφοζυγοί (2*497€) 
2 mechanical baby scales, (2*497€) 

 1 φορείο 
1 stretcher 

 15 διαγνωστικοί φακοί (15*10€) 
15 professional wood lamps (15*10€) 

 5 ανάβαθρα κρεβατιών (5*50€) 
5 Floor Bed (5*50€) 

 5 οξύμετρα δακτύλου (5*124€) 
5 finger oximeters (5*124€) 

 2 σετ ωτοσκόπιου (2*420€) 
2 otoscope sets (2*420€) 

 2 σετ οφθαλμοσκόπιου (2*785€) 
2 ophthalmoscope sets (2*785€) 



 2 σετ λαρυγγοσκόπιου (2*785€) 
2 laryngoscope sets (2*785€) 

 2 νεφελοποιητές (2*224€) 
2 nebulisers (2*224€) 

 1 κλίβανος αποστείρωσης 
1 autoclave  for sterilization 

 3 τροχήλατα στατώ ορών (3*50€) 
3 iv pole (3*50€) 

 1 απινιδωτής 
1 defibrillator 

 1 φυγόκεντρος 
1 centrifuge 

 1 καρδιογράφος 
1 cardiograph 

 6 πιεσόμετρα (6*120,00€) 
6 blood pressure monitors, (6*120,00€) 

 1 πιεσόμετρο 
1 blood pressure monitor 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

3. PB8 ΔΗΜΟΣ 
ΚΡΟΥΜΟΒΓΚΡΑΝΤ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δράση 4.3 Ψηφιακή δημοτική 
πλατφόρμα υγείας σε κάθε 
περιοχή 
 
Act. 4.3 Digital  municipal health 
platform in each area 

3 υπολογιστές και 1 server για την ψηφιακή πλατφόρμα 
υγείας 
 
Three personal computers and one server for the digital 
municipal health platform 

Δράση 4.4.Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
ιατρείων και Κέντρων Υγείας 
  
4.4 Supply of additional 
equipment for health centers 

Ιατρικός εξοπλισμός για τα Κέντρα Υγείας 
 
Laboratory equipment for the health centers 

Έπιπλα για τα Κέντρα Υγείας 
 
Furniture for health centers 

Ιατρικός καναπές 
Medical couch (6*153,39€) 

 Ντουλάπι 
Cabinet 90/50/200 (10*306,78€) 

 Ντουλάπι 
 
Cabinet 90/30/200 (9*184,07€) 



 Ηλεκτροκίνητη εξεταστική έδρα (με χειριστήριο) 
 
Manipulation Table Treat (1*2.331,49€) 

 Αποστειρωτής 
 
Sterilizer (1*601,28€) 

 Μεταλλικό δοχείο απορριμμάτων 
 
Metal trash can (2*67,49€) 

 Φορητός καρδιογράφος 
 
ECG machine (1*1.963,36€) 

 Σύστημα απεικόνισης υπερήχων παλμικού ντόπλερ 
 
Doppler and ultrasound machine (1*7.669,38€) 

 Νοσοκομειακό κρεβάτι 
 
Hospital bed (4*368,13€) 

 Νοσοκομειακό ντουλάπι 
 
Hospital locker (4*153,39€) 

 Ασθενοφόρο για το Κέντρο Υγείας 
 
An ambulance for health centers 

ΣΥΝΟΛΟ  

4. ΔΗΜΟΣ ΜΟΜΤΣΙΛΓΚΡΑΝΤ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δράση 4.3 Ψηφιακή δημοτική 
πλατφόρμα υγείας σε κάθε περιοχή 
 
Act. 4.3 Digital  municipal health 
platform in each area 

3 υπολογιστές και 1 server για την ψηφιακή 
πλατφόρμα υγείας 
 
Three personal computers and one server for the 
digital municipal health platform 

Δράση 4.4.Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
ιατρείων και Κέντρων Υγείας 
  
4.4 Supply of additional equipment 
for health centers 

Ακτινολογικό σύστημα 
 
Digital SR system for an X-ray machine in the 
Diagnostic Imaging Department 

Σταθμός εργασίας αναισθησίας 
 
Anaesthesia workstation (requested but not 
approved yet) 

Σταθερό ηχογράφημα με 3 μορφοτροπείς 
 
Stationary echograph with three transducers: 
monocrystalline, convex and linear 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 



Η κατάρτιση των παραπάνω πινάκων Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού έγινε σε 

συνεργασία με τον Διευθυντή, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικού του 

Κέντρου Υγείας Ιάσμου και αντίστοιχα με τους γιατρούς στα Περιφερειακά Ιατρεία 

του Δήμου Αρριανών. 

Κατόπιν ενημερώθηκε η 4η Υγεινομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης με τη λίστα 

του εξοπλισμού για να αποφευχθούν αλληλοκαλύψεις και σπατάλη πολίτιμων πόρων 

στον τομέα της Υγείας. 

Δεδομένου ότι η υλοποίηση της προμήθειας του ανωτέρω ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, οι Δήμοι Αρριανών και Ιάσμου 

απευθύνθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτήνής, το οποίο διαθέτει την 

απαιτούμενη στελέχωση και τεχνογνωσία. Η Διοίκηση και το προσωπικό της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Κομοτηνής αναγνώρισαν την ανάγκη υλοποίησης της εν 

λόγω ενταγμένης πράξης και πρόθυμα αποφάσισαν τη σύναψη Προγραματικής 

Σύμβασης για τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης που αφορά τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. 

Κατόπιν ακολούθησε η διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρ. 117/ του Ν. 

4412/2016 για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού από τις Υπηρεσίες των 

Δήμου Αρριανών για τις ανάγκες των Ιατρείων του και  Δήμου Ιάσμου για τις ανάγκες 

Κέντρου Υγείας Ιάσμου. 

Οι Δήμοι Κρούμοβγκραντ και Μομτσίλγκραντ από τη Βουλγαρία υλοποίησαν τις 

απαραίτητες ενέργειες προμήθειας και παρέλαβαν τον παραπάνω εξοπλισμό. 

Ο Δήμος Αρριανών ολοκλήρωσε τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και είναι σε 

εξέλιξη η διαδικασίας παραλαβής του εξοπλισμού και τοποθέτησής του στα 

περιφερειακά ιατρεία του Δήμου. 

Ο Δήμος Ιάσμου  ολοκλήρωσε τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού 

προμήθειας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρώτη διαδικασία έχει αποβεί 

άγονη λόγω μη κατάθεσης προσφορών και βρίσκεται στη διαδικασία 

επαναπροκήρυκης του διαγωνισμού. 

Συγχαίρουμε τους εμπνευστές της πρότασης και ευχαριστούμε τη Διαχειριστική Αρχή 

– Κοινή Γραμματεία του Interreg Ελλάδα Βουλγαρία, την Αναπτυξιακή Ροδόπης, 

Επικεφαλής Εταίρο και τους εταίρους μας από την Ελλάδα και την γείτονα χώρα 

Βουλγαρία και όλος τους για την γόνιμη και ενδιαφέρουσα συνεργασία. 

Αποκτήσαμε όχι μόνο την τεχνογνωσία αλλά και την εξωστρέφεια και πράγματι 

επιθυμούμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που 

προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, να είμαστε αρωγοί σε 



μελλοντικές συνεργασίες που αφορούν υπηρεσίες και υποδομές για την υγεία και την 

κοινωνική προστασία διατηρώντας τους δήμους μας Υγιείς. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την ευγενική προσέλευση. 

 


