
 

Κωδικός MIS Τίτλος Πράξης Πρόγραμμα 
Κωδικός 

Πρόσκλησης 

5041879 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πελοπόννησος ΕΣΠΑ 
2014-2020 ΠΕΛ61 

 

Φορέας Υλοποίησης: 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

Προϋπολογισμός: 1.828.856,00 ευρώ. 

 

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Κωδικός MIS: 5041879 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ61 



Θεματικός στόχος: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης. 

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας στους κατοίκους της Περιφέρειας. 

Σύντομη περιγραφή: 

Το παρόν έργο ανάγεται στις επενδύσεις υποδομών υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική 
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης 
σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και την μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα της 
κοινότητας. 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε δύο υποέργα ως κάτωθι. 

Υποέργο1: Προμήθεια ασθενοφόρων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Πελοπόννησο. Το προτεινόμενο Υποέργο 
1 αφορά την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων τύπου "B". Πρόκειται για 20 οχήματα ''VAN'' κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN 1789:2007 για ασθενοφόρα τύπου ''Β''. Το ασθενοφόρο τύπου ''Β'' έχει την δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών 
λειτουργιών και μεταφοράς του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών. Έχει κατάλληλη εσωτερική 
διαρρύθμιση και σχεδιασμό του θαλάμου ασθενούς, που να επιτρέπει την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του χώρου, από εργονομικής άποψης. 
Διασφαλίζονται επιπροσθέτως οι μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις που να καθιστούν τα οχήματα ευέλικτα στην κίνηση σε πόλεις και να τους 
επιτρέπουν τη διέλευση ή στροφή από δρόμους στενούς ή ημιαποφραγμένους από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τέλος, διαθέτουν επαρκή ισχύ κινητήρα για 
να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές τους ανάγκες. 

 

Υποέργο2: Προμήθεια Bιοϊατρικού εξοπλισμού. Το προτεινόμενο Υποέργο αφορά την προμήθεια δύο Ψηφιακών Ακτινολογικών Μηχανημάτων για το ΚΥ 
Αρεόπολης και το ΚΥ Κορίνθου (πρώην ΠΕΔΥ-ΜΥ). 

 


