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Η Προτεινόμενη πράξη αφορούσε την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού  Εξοπλισμού του Γενικού 
Νοσοκομείου Χαλκιδικής και την Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος παραγωγής 
οξυγόνου , για την κάλυψη των βασικών αναγκών του  και στόχευε στην προσφορά νέων και 
αναβαθμισμένων ιατρικών υπηρεσιών. Ο νέος εξοπλισμός θα προσφέρει για αρκετά χρόνια 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  προς τους πολίτες και τους επισκέπτες  της Περιφερειακής  
Ενότητας Χαλκιδικής . 
Η προμήθεια του προέκυψε από την ανάγκη αντικατάστασης του παλαιωμένου εξοπλισμού και 
την συμπλήρωση με νέας τεχνολογίας Ιατροτεχνολογικό  Εξοπλισμό. 
Στόχος της υλοποιηθείσας πράξης   είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του νομού και η 
προσφορά καλύτερης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους και τους 
επισκέπτες του  νομού. 
Να επισημάνουμε εδώ ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  , αποτελεί ένα από τους 
σημαντικότερους πόλους έλξης  τουριστών  και οι ελλιπείς υπηρεσίες υγείας δυνητικά μπορούν 
να επηρεάσουν την τουριστική δραστηριότητα στο σύνολο της Περιφέρειας 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  2014-2020 
 
  Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε είναι αναλυτικά: 
1)Ψηφιακό φορητό ακτινολογικό μηχάνημα με ψηφιακό ανιχνευτή ασύρματο. Μηχάνημα 
σύγχρονης τεχνολογίας ,ευέλικτο μικρού όγκου για την κάλυψη των αναγκών της ΜΕΘ.

      Προϋπολογιστική δαπάνη: 70.000,00€ 
                                                                                 Συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη: 55.800,00€ 
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 2)Σύστημα ψηφιακών ανιχνευτών, ασύρματων σταθερών FLAT PANEL DETECTOR         

που  περιλαμβάνει: 

-Έξι Ανιχνευτές 

-Έξι σετ μπαταριών 

-Έξι φορτιστές για ασύρματη χρήση 

-Μονάδες έλεγχου των συστημάτων  με ασύρματη πρόσβαση 

-Δυο σταθμοί εργασίας με λογισμικά συστήματα διαχείρισης, αποθήκευσης με BACK UP 

SERVER  , με οθόνες  PLANAR TOUCH SCREEN 22(inch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σταθμός εργασίας προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης ,επανάκτησης ,απεικόνισης 

,ψηφιακής επεξεργασίας και εκτύπωσης των παραγόμενων εικόνων .  

 

 Προϋπολογιστική δαπάνη: 230.000,00€ 
Συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη: 178.560,00€ 

 

 3)Μηχάνημα δοκιμασίας κόπωσης 

Αντικαταστάθηκε το παλαιωμένο με νέο μηχάνημα σύγχρονης τεχνολογίας μεγαλύτερων 

δυνατοτήτων  και υψηλή ακρίβεια       

                                      Προϋπολογιστική δαπάνη:20.000,00€ 

                                                                               Συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη: 19.840,00€       

                                                                                                                                                                                    



4) Αξονικός τομογράφος 32 τομών 

 

Ο  νέος αξονικός τομογράφος αντικατέστησε τον   προηγούμενο  ο οποίος είχε κλείσει τον 

κύκλο ζωής του, ήταν παλαιάς τεχνολογίας και παρουσίαζε συνεχώς προβλήματα .Η απόκτηση 

του νέου μηχανήματος θα προσφέρει νέες βελτιωμένες υπηρεσίες στους ασθενείς του νομού.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                Προϋπολογιστική δαπάνη:350.000,00€ 
                                                                       Συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη:254.200,00€ 
 
 
 
 
 
 
 



            5) Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος παραγωγής Ο2 διπλής γραμμής 
παραγωγής, ικανότητας παροχής 12,5nm 3/h έκαστη, με λειτουργία MASTER/SLAVE,  και  
χρήση φιαλών Ο2 υψηλής πίεσης( υφιστάμενων)      ως δευτερεύουσας και εφεδρικής πηγής. 
 
Το συγκεκριμένο έργο θα βοηθήσει επικουρικά στην κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε 
Οξυγόνο και θα μειώσει το κόστος αφού το Νοσοκομείο θα έχει και δική του παραγωγή.  
 
 
 

 
 
 
Προϋπολογιστική δαπάνη: 138.000,00€ 
Συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη: 135.183,56€ 
 
 
Να σημειώσουμε ότι το νοσοκομείο Χαλκιδικής δεν είχε λάβει χρηματοδότηση από την 
προηγουμένη προγραμματική περίοδο.   
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