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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θέμα: Μονάδα Παπαγωγήρ Ιαηπικού Οξςγόνος αποκηά ηο Γ.Ν.
Υανίων «Ο Άγιορ Γεώπγιορ».
Σελ απνπεξάησζε ηνπ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ
γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Μνλάδαο Παξαγσγήο Ομπγόλνπ,
ελέθξηλε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ
Πέκπηε 05 επηεκβξίνπ, κε ηελ νξηζηηθή θαηαθύξσζε ζηελ εηαηξεία Γ.
ΑΜΑΡΑ ΑΒΔΔ έλαληη ηηκήκαηνο 271.560 €.
ην αλσηέξσ ηίκεκα πεξηιακβάλεηαη θαη ην θόζηνο ζπληήξεζεο ηεο
αλσηέξσ κνλάδαο γηα δύν (2) έηε.
Ο αξρηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ήηαλ 280.000€, ελώ ε
ρξεκαηνδόηεζε πξνήιζε από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (Π.Γ.Δ.
2017).
Σηο επόκελεο εκέξεο αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί από ηνλ Γηνηθεηή ηνπ
Γ.Ν. Υαλίσλ ε ζύκβαζε κε ηνλ αλάδνρν, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ άκεζα νη
ζρεηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηνπο
ηέζζεξηο (4) κήλεο.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Μνλάδαο,
ην Γ.Ν. Υαλίσλ «Ο Άγηνο Γεώξγηνο» ζα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη Ιαηξηθό
Ομπγόλν κε ίδηα κέζα.
Απηό ζα ηνπ επηηξέςεη λα επηηύρεη απηάξθεηα αιιά θαη ζεκαληηθή
εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαζώο δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλν –όπσο γίλνληαλ έσο
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ζήκεξα- λα πξνκεζεύεηαη νμπγόλν από ηδησηηθέο εηαηξείεο αιιά ζα παξάγεη
νμπγόλν κε ππνπνιιαπιάζην θόζηνο.
Παξάιιεια,

ε

απόζβεζε

ηνπ

έξγνπ

γηα

ηελ

πξνκήζεηα

θαη

εγθαηάζηαζε Μνλάδαο Παξαγσγήο Ιαηξηθνύ Ομπγόλνπ (271.560 €) ζα γίλεη
ζε πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (θάησ ησλ ηξηώλ εηώλ), αλ ππνινγίζεη
θαλείο όηη ην 2015 γηα ηελ πξνκήζεηα νμπγόλνπ ην λνζειεπηηθό ίδξπκα
θαηέβαιε ζε ηδηώηεο 299.454 € θαη ην 2016 θαηέβαιε 213.355 €.
εκεηώλεηαη όηη ην Γ.Ν. Υαλίσλ ήηαλ έλα από ηα πέληε Γεκόζηα
Ννζνθνκεία ηεο Κξήηεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ από ην Πξόγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ 2017 ώζηε λα απνθηήζνπλ εμνπιηζκό Παξαγσγήο
Ιαηξηθνύ Ομπγόλνπ θαη ην πξώην πνπ νινθιήξσζε ηνλ ζρεηηθό δηαγσληζκό.
Σα πέληε απηά λνζνθνκεία ήηαλ: ηo Γ.Ν. Υαλίσλ, ην Γ.Ν. Ρεζύκλνπ, ην
Γ.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ, ην ΠΑΓΝΗ θαη ην Βεληδέιεην.
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