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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΑΝΙΩΝ 

«ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

 

                                                                                

Σατ. Διεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας 

Σατ. Κωδ.         : 73300 

Πληροθορίες    : E. Νηοσζάκης                         

Σηλέθωνο         : 28210- 22300                                           

 Email             : entousakis@chaniahospital.gr 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ : Πρόςκληςη Δεφτερησ (Β) Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την προμήθεια και 

τοποθζτηςη υλικών για την  διαμόρφωςη του χώρου τησ βιβλιοθήκησ ςε μια 

ςφγχρονη μονάδα επεμβατικήσ κάρδιο – αγγειογραφίασ, ςυνολικήσ εκτιμώμενησ 

προχπολογιςθείςασ δαπάνησ 233.988,00 ευρώ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%. 

 
 

Σσεηικά:  
1) Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με 

«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ  
ςγείαρ». 

2) Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με 
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και 
πποηύπων». 

3) Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει καθοπιζθεί 
δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ  ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/ 
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

4) Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Αιηιολογία 
ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων». 

5) Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών από ηην 
Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων 
πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η αληθήρ έννοια ηων 
λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην 
πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ «Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο 
κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι). 

6) Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να ζςνδςαζηούν με 
ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή εηαιπιών, ηος οποίος η 
σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν». 

7) Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών από ηην ΕΠΥ 
και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή 
ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ». 

8) Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Έγκπιζη 
ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος Ν.3867/2010». 

9) Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με 
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016». 

Προσ  

1. ΕΗΔΗ (Διαβουλεφςεισ) 

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 
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10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιορ 
για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί ιαηποηεσνολογικών 
πποϊόνηων». 

11) Η Πρόςκληςη ΕΣΠΑ-33 : Δράςη 9.a.7: Τποδομζσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Τγείασ Κωδικόσ 
Πρόςκληςησ: ΕΣΠΑ-33, Α/Α ΟΠ ΕΠΑ: 2541, Ζκδοςη: 2/0, (AΔΑ ΩΩ0Ρ7ΛΚ-ΞΓ2) και η 2η Σροποποίηςη (09-
05-2019 ΑΔΑ 6ΠΚΧ 

12) Η με αρ πρκ 572/05-02-2020 Απόφαςη Ζνταξησ τησ Πράξησ «Προμήθεια και εγκατάςταςη μικτοφ ψηφιακοφ 
ςυςτήματοσ Ψηφιακήσ Καρδιο- Αγγειογραφίασ» με Κωδικό ΟΠ 5052145 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 
«Κρήτη 2014-2020» (ΑΔΑ 9Ξ1Θ7ΛΚ-ΩΞ3) 

13) Σην με αρ πρκ 3187/14-07-2020 Σροποποίηςη τησ Πράξησ «Προμήθεια και εγκατάςταςη μικτοφ ψηφιακοφ 
ςυςτήματοσ Ψηφιακήσ Κάρδιο - Αγγειογραφίασ» με Κωδικό ΟΠ 5052145 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 
«Κρήτη 2014-2020» 

14) Σην με αρ 17637/ 12-08-2020 _13/2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 20PROC007175283 2020-08-12) 
15) Η με θζμα 21ο / πρκ41ο / 20-11-2020 απόφαςη Δ ςχετικά με την ζγκριςη του  πρακτικοφ τεχνικήσ 

αξιολόγηςησ του διαγωνιςμοφ 13/2020. 
16) Η με θζμα  30ο πρκ 09ο/  22-03-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ 65ΧΘ46907Σ-ΔΩΧ) χετικά με τον οριςμό 

επιτροπήσ Διαμόρφωςησ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 
17) Σο με αρ, πρκ  6158/24-03- 2021, ζγγραφο προσ την επιτροπή διαμόρφωςησ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
18) Η με θζμα 30o πρκ 20o /22-07-2021 απόφαςη Δ (ΑΔΑ 6ΩΛΙ46907Σ-60Σ) Ζγκριςη Αποπεράτωςησ 

Διαγωνιςμοφ 13/2020 
19) Σο με αρ. πρκ 25657/29.11.2021 ζγγραφο τησ επιτροπήσ διαμόρφωςησ τεχνικϊν προδιαγραφϊν με 

ενςωματωμζνεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  
20) Η με θζμα 31

ο
 / πρακτικό 36

ο
 / 29-11-2021  Απόφαςη Δ (ΑΔΑΨ9Δ846907Σ-Ν0Β) ςχετικά με την ζγκριςη 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για την διαμόρφωςη του χϊρου τησ βιβλιοθήκησ. 

21) Σισ διατάξεισ του άρθρου 27 του ν . 4472/2017 όπωσ τροποποιήθηκε από τισ διατάξεισ του άρθρου 4
ου

 

παράγραφοσ 3 του Νόμου 4542/2018 - ΦΕΚ 95/Α/1-6-2018 

22) Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 παράγραφοσ 8 του ν. 4412/ 2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

23) Θ με Α.Π 26033 και ΑΔΑΜ 21DIAB000021211 2021-12-06 Α Δθμόςια Διαβοφλευςθ 

24) Σο με α.π. 27679/21-12-2021 Παρατθριςεισ Οικονομικϊν Φορζων 

25) Σο με α.π. 27761/22-12-2021 ενθμζρωςθ τθσ επιτροπισ διαμόρφωςθσ 

26) Σο με Α.Π. 28466/31-12-2021 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

27) Θ με κζμα 26ο / πρακτικό 05ο / 03-02-2022  Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ ΨΤΘΛ46907Σ-ΜΤΔ) 

28) Σισ Διατάξεισ του ν4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 

Ζπειτα από τθν με θζμα 26ο / πρακτικό 05ο / 03-02-2022  Απόφαςη Δ (ΑΔΑ ΨΤΘΛ46907Σ-ΜΤΔ) 

ςχετικά με τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν διαμόρφωςθ του χϊρου τθσ 

βιβλιοκικθσ, του ΓΝ Χανίων, προςκαλοφμε ςε ανοικτι Δεφτερη (Β)΄ Δημόςια Διαβοφλευςη μθ 

δεςμευτικισ ςυμμετοχισ οικονομικϊν φορζων, με ςκοπό τθ ςυλλογι εποικοδομθτικϊν 

παρατθριςεων και ςχολίων επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, για τθν για τθν προκιρυξθ δθμόςιου 

ανοικτοφ θλεκτρονικοφ τακτικοφ, διαγωνιςμοφ, για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν για τθν  

διαμόρφωςθ του χϊρου τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ μονάδα επεμβατικισ κάρδιο – 

αγγειογραφίασ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 233.988,00 ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%. 

 

Η Διαβοφλευςη θα διαρκζςει από τισ 08/02/2022 ζωσ και τισ 15/02/2022 ημζρα Σρίτη. 

 

Θ παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο “Διαβουλεφςεισ” 
και ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr). 
Σα ςχόλια για τθ διαβοφλευςθ μποροφν να υποβλθκοφν για το ςφνολο τθσ διαβοφλευςθσ άμεςα και 
αυτόματα, μζςω τθσ πλατφόρμασ ΕΘΔΘ με τθν επιλογι «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και ειςαγωγι 
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κειμζνου με πλθκτρολόγθςθ ι με αντιγραφι για κάκε παράγραφο ι άρκρο ι για το ςφνολο των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
Με τθν επιλογι αυτι και γενικότερα ςτθν πλατφόρμα διαβουλεφςεων του ΕΘΔΘ δεν γίνεται 
επιςφναψθ αρχείων.  
Αρχεία μποροφν να αποςταλοφν ςτο  
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτοιχείων που δεν 
μποροφν να ενςωματωκοφν ωσ κείμενο ςτθν «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και είναι ςθμαντικά για τθ 
διαβοφλευςθ (π.χ. χάρτεσ, φωτογραφίεσ κ.λπ.).  
Κάκε αποςτολι ςτο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  κα αξιολογείται.  
ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι θ καταχϊρθςθ των ςχολίων μπορεί να γίνει με ειςαγωγι 
κειμζνου ςτο πεδίο «Καταχϊρθςθ ςχολίου», τότε δε κα γίνεται ανάρτθςθ των εν λόγω ςχολίων από 
τον διαχειριςτι των διαβουλεφςεων, αλλά κα ενθμερϊνεται ο αποςτολζασ για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ 
επιλογισ αυτισ, εφόςον επικυμεί τθν ανάρτθςθ των ςχολίων του. 
ε κάκε περίπτωςθ τα ςχόλια που ζρχονται ςτο  
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι που επικυμεί τθ 
διαβοφλευςθ.  
Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για τθ διενζργεια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, κα αναρτθκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr) με τα 
ςτοιχεία των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία και κα αναρτϊνται οι 
παρατθριςεισ που υποβλικθκαν.  
Επιςθμαίνεται ότι τα καταχωρθμζνα ςχόλια των οικονομικϊν φορζων, αναρτϊνται αυτοφςια ςτθν 
θλεκτρονικι φόρμα του ΕΘΔΘ, ωσ ςχόλια τθσ ανακοίνωςθσ διενζργειασ τθσ Δθμόςιασ 
Διαβοφλευςθσ. 
Θ τελικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ προδιαγραφϊν πρζπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμωσ 
αιτιολογθμζνθ, διάλογο των ςυντακτϊν τθσ με τουλάχιςτον τα εξισ ζξι (6) ςτοιχεία :  

1) Σο υλικό που τθσ παραδίδεται από το Σμιμα Προμθκειϊν. 
2) Σισ εν γζνει διεκνείσ παραδεδεγμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα.  
3) Σισ παραδοχζσ τθσ επιςτιμθσ. 
4) Σθν εμπειρία.  
5) Συχόν κοινωνικζσ απαιτιςεισ. 
6) Σα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ που  προθγικθκε επί του τελικοφ ςχεδίου των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων.  

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι αποφάςεισ τθσ ΕΠΤ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτικθκε ςτον 
επίςθμο ιςτότοπο αυτισ. 
Παρακαλείςκε για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΙΩΝ 

 

ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 
 
Κοινοποίηζη: 

1. Γπαθείο Ππομηθειών  

 
Σςνημμένα (1) :  
 
Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ           
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ ΤΓΥΡΟΝΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΓΙΟ 

ΑΓΓΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΝΣΑΓΜΔΝΗ 

ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΙΚΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΦΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΓΙΟ-ΑΓΓΔΙΟΓΡΑΦΙΑ (CPV 33111721-1) ΣΟ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΣΗ 2014-2020» ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΟΠ 

5052145 

Προϋπολογισμός: 233.988,00 € με ΦΠΑ 24% 

 

 

 

Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο εληεηαγκέλεο πξάμεο «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

Μηθηνύ Σπζηήκαηνο Χεθηαθήο Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο» (CPV 33111721-1) ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κξήηε 2014-2020» κε θσδηθό ΟΠΣ 5052145  θαη γηα 

ηελ παξαιαβή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ ρώξν ηεο πξώελ 

βηβιηνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη αλαγθαίεο εξγαζίεο δηακόξθσζεο, ζσξάθηζεο 

θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρώξνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνύκελσλ 

πιηθώλ ζε απηόλ πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ην λέν κεράλεκα SIEMENS ARTIS 

Zee Floor.  

 

Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

 

Οη απαηηήζεηο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο πιηθώλ γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ 

θαη ηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Μηθηνύ 

Σπζηήκαηνο Χεθηαθήο Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε 

εγθαηάζηαζεο, ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξέδσζε ε πξνκεζεύηξηα 

εηαηξεία SIEMENS, ηηο απαηηήζεηο ζσξάθηζεο ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο 

θαλνληζκνύο αθηηλνπξνζηαζίαο, θαζώο θαη ηηο εθαξκνδόκελεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 
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πξαθηηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ελόο ζύγρξνλνπ εξγαζηεξίνπ Αηκνδπλακηθήο θαη 

Αγγεηνγξαθίαο. Σηελ παξνύζα ελόηεηα δίλεηαη ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ αλαγθαίσλ 

πξνκεζεηώλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ. Τν Παξάξηεκα ησλ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ην 

νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπο, πεξηιακβάλεη: 

α) Σρέδην θάηνςεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο όπνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ην λέν ζύζηεκα, θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ιζνγείνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ θόκβνπ Β2 (αξρείν Γ.Ν. ΦΑΝΙΨΝ ΚΑΤΟΧΗ ΙΣΟΓΔΙΟΥ-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.pdf). 

β) Σρέδην θάηνςεο όπνπ απεηθνλίδεηαη ε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ γηα ηηο αλάγθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Δξγαζηεξίνπ θαη νη απαηηήζεηο ζσξάθηζεο αθηηλνπξνζηαζίαο 

(αξρείν Γηακόξθσζε ρώξνπ-απαηηήζεηο ζσξάθηζεο.pdf)  

γ) Σρέδηα κειέηεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ SIEMENS, ζηα νπνία απνηππώλνληαη 

θαη θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο (αξρείν 

CHANIA Artis Zee Floor - proposal v.4 - final v.1, πηλαθίδεο 1 – 4 θαηά πεξίπησζε).  

Σεκείσζε: γηα ηε γεληθόηεξε αξρηηεθηνληθή δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ ηζρύεη ην 

πξναλαθεξόκελν ζρέδην θάηνςεο (β) 

 

1. Πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε Υιηθώλ γηα ηε Γηακόξθσζε Φώξσλ  

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ γηα ηελ 

δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ ηνπ λένπ Μηθηνύ Σπζηήκαηνο Χεθηαθήο Καξδην-

Αγγεηνγξαθίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, βάζεη ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ζην Παξάξηεκα 

ζρεδίνπ (β) Γηακόξθσζε ρώξνπ-απαηηήζεηο ζσξάθηζεο. Σπγθεθξηκέλα: 

Καζαηξέζεηο ηνηρνπνηίαο από δηπιή γπςνζαλίδα, απνμήισζε θνπθσκάησλ, 

πιαθηδίσλ θαη εηδώλ πγηεηλήο, όπνπ απαηηείηαη. Καηαζθεπή λέαο ηνηρνπνηίαο κε δηπιή 

γπςνζαλίδα πάρνπο 12,5mm, κε κόλσζε από πεηξνβάκβαθα. Δληζρπκέλνο ζθειεηόο 

ηύπνπ UA, ζηα θξίζηκα αλνίγκαηα ηνπνζέηεζεο ζπξώλ θαη παξαζύξσλ. 

Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Αθηηλνπξνζηαζίαο (κνιπβδνζσξαθίζεηο) ηνπ Φώξνπ 

Δμεηάζεσλ, βάζεη κειέηεο αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ ρώξσλ θαη όπσο απεηθνλίδεηαη ζην 

ζπλεκκέλν ζρέδην (β) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Μνιπβδύαινπ κεηαμύ ηνπ 

Φεηξηζηεξίνπ θαη ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ). Η ζσξάθηζε ζα πεξηιακβάλεη όια ηα 

δνκηθά ζηνηρεία πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηελ ηνηρνπνηία θαη ζα εθηείλεηαη από ην 

δάπεδν κέρξη ην ύςνο ησλ 2,90m.  
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Δμαζθάιηζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν, θάησ από πάγθν/γξαθείν ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηνπ 

θαξδην-αγγεηνγξάθνπ, ηεο κνλάδαο ηνπ Control Room Distributor. Γηαζηάζεηο (M x 

Y) 105,4cm x 40,9cm, από θαηάιιεια εληζρπκέλν θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο. 

Αλαξηεκέλε ςεπδνξνθή εξγνζηαζηαθώλ πιαθώλ νξπθηώλ ηλώλ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

Danotile Hygena ηεο KNAUF, ζε θαηάιιειε ππνδνκή ζθειεηνύ 60x60cm. Η 

ςεπδνξνθή ζα θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε ην θαζαξό ύςνο από ηελ ηειηθή επηθάλεηα 

ηνπ δαπέδνπ κέρξη ηελ ςεπδνξνθή ζα είλαη από 2,90m έσο 3,10m.  

Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζβαζηκόηεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θακπηλώλ 

“Generator” No 1.26, System control cabinet No 1.28, Cable cabinet No 1.29 θαη 

Cooling unit Νν 1.27 ζην Τερληθό Γσκάηην, ην ύςνο ησλ νπνίσλ είλαη 2.20m. 

Μεηαμύ θακπηλώλ θαη νξνθήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θελό min. 30cm γηα ιόγνπο 

απνβνιήο ζεξκόηεηαο. 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεηαιιηθήο δηάηαμεο ζηελ νξνθή γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

αλάξηεζεο ηνπ κόληηνξ “DCS Large Display ” No 1.06, ηνπ θηλεηνύ πεηάζκαηνο 

κνιπβδπάινπ θαη εμεηαζηηθήο ιπρλίαο “Upper body radiation shield with LED OR” 

No 1.07 θαη ηνπ ζηαζεξνύ πεηάζκαηνο κνιπβδπάινπ “Upper body radiation shield” 

No 1.07a. (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο).  

Η απόζηαζε κεηαμύ ηεο θάησ πιεπξάο ησλ ξαγώλ ηύπνπ Unistrut θαη ηνπ ηειηθνύ 

δαπέδνπ ζα πξέπεη λα είλαη από 2.90m έσο 3.10m.  

Οη ξάγεο ηύπνπ Unistrut ζα πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλεο θαη αθιόλεηεο γηα λα κελ 

δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ κόληηνξ θαη ηνπ θηλεηνύ πεηάζκαηνο 

κνιπβδπάινπ θαη εμεηαζηηθήο ιπρλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επεκβάζεσλ (Βι. 

ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο). 

Καηαζθεπή ζηήξημεο ηεο εμόδνπ θαισδίσλ νξνθήο “ceiling outlet for floor stand”. 

Πξνζνρή: Οη ζπγθεθξηκέλεο ξάγεο κήθνπο 50cm ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ 10cm 

ςειόηεξα από όιεο ηηο ππόινηπεο (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο 

νξνθήο). 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελδνδαπέδησλ θαλαιηώλ από γαιβαληζκέλν ράιπβα 2 

ρηι., κε αθαηξνύκελν θάιπκκα, επηζθέςηκα ζε όιν ην κήθνο ηνπο (Βι. ζρέδην (γ), 

Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο). 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Αγώγηκνπ Γαπέδνπ 

Αθνξά ηνπο ρώξνπο ηνπ Φεηξηζηεξίνπ θαη ηεο Δπεκβαηηθήο Αίζνπζαο. 

Απνμήισζε ηεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο (δάπεδν ιηλνηάπεηα). 
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Έιεγρνο θαη εθόζνλ απαηηείηαη απνθαηάζηαζε επηπεδόηεηαο ππνζηξώκαηνο θαη 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζηξσζε κε αγώγηκα δάπεδα. Τα δάπεδα ζα επηθνιιεζνύλ ζε 

ππόζηξσκα ιείν, ζηέξεν, επίπεδν θαη κόληκα ζηεγλό ρσξίο ππνιείκκαηα νηθνδνκηθώλ 

πιηθώλ, ηπρόλ ξσγκέο ή άιιεο αηέιεηεο.  

Δπίζηξσζε πιέγκαηνο ραιθνηαηληώλ, ζύλδεζε ηνπ πιέγκαηνο µε ηελ γείσζε ηνπ 

ρώξνπ, επίζηξσζε ηνπ λένπ αγώγηκνπ ειαζηηθνύ δαπέδνπ µε αγώγηκε θόιια.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθό αγσγηκόηεηαο ηνπ 

δαπέδνπ, ζύκθσλα µε ηελ νδεγία 1/2004 ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο.  

Οη ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ησλ δαπέδσλ θαηά ην πξόηππν EN 1081 ζα είλαη:  

Ηιεθηξηθή αληίζηαζε γείσζεο R2: 

10 KΨ < ηηκέο R2 

50 KΨ < κέζνο όξνο ηηκώλ R2  

Ηιεθηξηθή επηθαλεηαθή αληίζηαζε R3: 

10 ΚΨ < ηηκέο R3 < 5 MΨ 

25 ΚΨ < κέζνο όξνο ηηκώλ R3 < 1 MΨ 

 

Αγϊγιμο ομοιογενζσ δάπεδο PVC ςε ρολά, πάχουσ τουλάχιςτον 2.0mm, με μεγάλθ 

αντοχι ςτα χθμικά και ςτθν ςκλθρι καταπόνθςθ από τον τροχιλατο εξοπλιςμό του 

χειρουργείου, ευφλεκτότθτα του δαπζδου βάςει του ΕΝ 13501-1 (κατθγορία Bfl-s1), 

και αντιολιςκθρότθτα R9 βάςει του DIN 51130. 

υγκόλλθςθ των αρμϊν με ειδικι αγϊγιμθ κόλλα με τθν μζκοδο τθσ κερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ χρθςιμοποιϊντασ ειδικά εργαλεία και ειδικό κερμοςυγκολλθτικό 

κορδόνι ςυγκόλλθςθσ για δάπεδο PVC, πάχουσ 3,5 mm. Σο πλάτοσ του αρμοφ δεν 

κα πρζπει να υπερβαίνει τα 3,5 mm, το δε βάκοσ του κα πρζπει να είναι ίςο με τα 

2/3 του πάχουσ του δαπζδου και ποτζ μεγαλφτερο από τα 2 mm, δθλαδι το μιςό 

του πάχουσ του κορδονιοφ αρμοκόλλθςθσ. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ 

αρμοκόλλθςθσ θ περίςςεια του αρμοφ κα αφαιρεκεί με ειδικά εργαλεία ζτςι ϊςτε 

να διαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτα των αρμϊν κακϊσ και θ μθ διαφοροποίθςθ φψουσ 

μεταξφ των φφλλων των αρμϊν. 

Σοποκζτθςθ κοίλου ςοβατεπί, πλάτουσ τουλάχιςτον 10 cm επί του τοίχου, το οποίο  

κα δθμιουργείται με τθν αναδίπλωςθ του ίδιου του δαπζδου χωρίσ κοπζσ (χωρίσ 

αρμό) για αποτελεςματικότερθ ςφράγιςθ. Θ ελαφρϊσ καμπυλωμζνθ γωνία μεταξφ 

δαπζδου και τοίχου επιτυγχάνεται με ζτοιμο διαμορφωτικό προφίλ, ϊςτε να 
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αποτρζπεται θ τυχόν ρθγμάτωςθ του υλικοφ κατά τθν τοποκζτθςθ ι κατά τθν 

λειτουργία τθσ Αίκουςασ Επεμβάςεων. Οι γωνίεσ (εςωτερικζσ και εξωτερικζσ) κα 

πρζπει να τφχουν ιδιαίτερθσ προςοχισ, ϊςτε να μθν υπάρχουν κενά και οι διάφορεσ 

επιφάνειεσ να είναι πλιρωσ ςφραγιςμζνεσ. 

Προμικεια και εγκατάςταςθ Αντιςτατικοφ Δαπζδου 

Αφορά τουσ λοιποφσ χϊρουσ του Σμιματοσ. 

Αντιςτατικά δάπεδα νοςοκομείων με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ, ςφμφωνα με 

προδιαγραφζσ υγειονομικισ υπθρεςίασ ϊςτε να ςυμβάλλουν, ςε ζνα καλφτερο 

περιβάλλον για τουσ αςκενείσ και το εν λόγω Σμιμα. υγκεκριμζνα, να είναι 

επαγγελματικϊν προδιαγραφϊν, για να αντζχουν ςτθν ζντονθ φκορά από τα 

τροχιλατα καρότςια και φορεία, ομογενοφσ υφισ ϊςτε όςο και αν φκαροφν να 

φαίνεται πάντα υλικό και όχι υπόςτρωμα, και να τοποκετοφνται με κορδόνια 

αρμοκόλλθςθσ και με ςοβατεπί με διαμόρφωςθ ίδιου υλικοφ, ϊςτε  ςτα  πλαςτικά 

δάπεδα  νοςοκομείων  να  μθν  μζνουν  κακόλου  εςτίεσ  ανάπτυξθσ μικροβίων. 

Αναφερόμαςτε ςε δάπεδο PVC, υψθλισ υγιεινισ, ενδεικτικοφ τφπου iQ Granit 

Tarkett πάχουσ 2mm ομογενοφσ ςφνκεςθσ, με διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςφμφωνθ με 

το ISO 9001. Να είναι αντιςτατικό, με υψθλά επίπεδα ανκεκτικότθτασ, ευκαμψίασ 

και αντοχισ ςτθ ςκλθρι χριςθ. Αντοχι κλάςθσ Bfl - s1 ςε υπόςτρωμα τςιμζντου, 

ζναντι ςτθν πυρκαγιά, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1.  Αντίςταςθ ολίςκθςθσ 

κλάςθσ R9, κατά DIN 51130. 

Για τθν προετοιμαςία του υποςτρϊματοσ, τθν καταςκευι των αρμϊν και των 

ςοβατεπί ιςχφουν τα προαναφερόμενα για τα αγϊγιμα δάπεδα.  

Γενικότερα για τθν τοποκζτθςθ των ελαςτικϊν δαπζδων, αγϊγιμων και 

αντιςτατικϊν, ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου.  

Αντιμικροβιακι Βαφι 

Χρωματιςμόσ όλων των χϊρων του Σμιματοσ με οικολογικι αντιμικροβιακι βαφι, 

πλθν τθσ Επεμβατικισ αίκουςασ. 

Είδθ υγιεινισ – Επενδφςεισ πλακιδίων 

Ο ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει χειρουργικό νεροχφτθ (scrub up) inox μιασ κζςθσ ςτο 

χϊρο Προετοιμαςίασ Αςκενϊν (ςτθ κζςθ δυο υφιςτάμενων νιπτιρων, οι οποίοι 

αποξθλϊνονται από το χϊρο 12.04 των αποδυτθρίων που ενςωματϊνεται ςτο χϊρο 

Προετοιμαςίασ, βλ. ςυνθμμζνα ςχζδια (α) και (β)). Ο τοίχοσ όπου κα τοποκετθκεί το 
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scrub up κα επενδυκεί με νζα πλακίδια ζωσ το φψοσ 1,20 cm. Ομοίωσ, κα επενδυκεί 

ο χϊροσ WC Αςκενϊν –  Ακάκαρτα. Θ επιλογι του τφπου των πλακιδίων κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Σεχνικι Τπθρεςία. Θα αντικαταςτακοφν επίςθσ τυχόν ςπαςμζνα 

πλακίδια ςτουσ χϊρουσ των WC – Αποδυτθρίων Προςωπικοφ. Σα λοιπά υφιςτάμενα 

είδθ υγιεινισ των WC και των Αποδυτθρίων (νιπτιρεσ και λεκάνεσ) παραμζνουν ωσ 

ζχουν.  

2. Προμικεια και εγκατάςταςθ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

Α. Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ Ιςχυρϊν Ρευμάτων 

ε όλθ τθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ κα εφαρμοςκεί το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384, κακϊσ 

και οι προδιαγραφζσ του Τπουργείου Τγείασ (ΔΤ8/Β/οικ.10213/27-01-2005). 

Εφαρμόηονται επίςθσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ενότθτασ “Θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν ρευμάτων” του (δ) ςυνθμμζνου αρχείου του 

Παραρτιματοσ. 

Δίκτυα Διανομισ – Θλεκτρικοί πίνακεσ – Καλωδιϊςεισ και αυτοματιςμοί υςτιματοσ 

Καρδιο-Αγγειογραφίασ  

Για τθν θλεκτροδότθςθ του Εργαςτθρίου απαιτοφνται παροχζσ θλεκτρικϊν πινάκων 

από δίκτυα Θ/Η & UPS. Για μεν τθν τροφοδότθςθ από δίκτυο Θ/Η κα 

καταςκευαςκοφν παροχζσ από Πίνακα Διανομισ Χαμθλισ Σάςθσ του Νοςοκομείου 

και για τθν τροφοδότθςθ από δίκτυο UPS κα εγκαταςτακεί αυτόνομο UPS 

(τριφαςικό, on-line, ιςχφοσ 10kVA) ςε χϊρο που κα υποδειχτεί από τθν Σεχνικι 

Τπθρεςία (θ προμικεια τθσ ςυςκευισ UPS δεν αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου). 

Αναλυτικότερα απαιτοφνται: 

Προμικεια παροχικοφ καλωδίου και καταςκευι τθσ γραμμισ θλεκτρικισ 

τροφοδοςίασ του ςυςτιματοσ. Θ γραμμι κα οδθγθκεί ςτον Θλεκτρολογικό Πίνακα 

χϊρου Σεχνικοφ Δωματίου από τον κεντρικό πίνακα διανομισ χαμθλισ τάςθσ ςτο 

υπόγειο του κόμβου Β2 (ζνα επίπεδο κάτω από τθν αίκουςα). Καταςκευι και 

τοποκζτθςθ Θλεκτρολογικοφ Πίνακα χϊρου Σεχνικοφ Δωματίου κακϊσ και των 

καλωδίων ρεφματοσ NYAF, από τον Θλεκτρολογικό Πίνακα ζωσ το δάπεδο των 

καμπινϊν Generator (PU1) No 1.26 και System Control Cabinet (SC1) No 1.28 με min. 

επιπλζον μικοσ 1m. (Βλ. ςχζδιο (γ), Πινακίδα 2, Θλεκτρολογικά / Κλιματιςμοί / 

Δίκτυα).  
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Για τθν τροφοδότθςθ των λοιπϊν φορτίων του χϊρου (φωτιςμόσ, πρίηεσ, αυτόνομο 

κλιματιςτικό Σεχνικοφ Δωματίου) προβλζπονται 2 θλεκτρικοί πίνακεσ τφπου 

επιδαπζδιου ερμαρίου, με παροχι ο πρϊτοσ από το δίκτυο Θ/Η και ο δεφτεροσ από 

UPS. Οι πίνακεσ κα εγκαταςτακοφν ςε μεταλλικά αεριηόμενα ερμάρια ςτον 

διάδρομο ζξω από τον χϊρο του εργαςτθρίου. Θ παροχι του πίνακα Θ/Η κα 

καταςκευαςτεί με κατάλλθλο παροχικό καλϊδιο που κα οδθγθκεί από τον κεντρικό 

πίνακα διανομισ χαμθλισ τάςθσ ςτο υπόγειο του κόμβου Β2.  

Για τθν θλεκτροδότθςθ τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ του Εργαςτθρίου κα 

καταςκευαςτεί θλεκτρικόσ πίνακασ τφπου επιδαπζδιου ερμαρίου που κα 

τροφοδοτθκεί από τον υφιςτάμενο πίνακα κλιματιςμοφ του Μθχανορόφου (τμιμα 

φορτίων Θ/Η). Ειδικά ο υγραντισ ατμοφ, κα τροφοδοτθκεί από το τμιμα φορτίων 

ΔΕΘ. τουσ υφιςτάμενουσ πίνακεσ κα εγκαταςτακοφν νζοι αυτόματοι διακόπτεσ. Ο 

θλεκτρικόσ πίνακασ τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ κα τοποκετθκεί εντόσ του 

Μθχανορόφου ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν Σεχνικι Τπθρεςία.  

ε κάκε πίνακα κα προβλεφκοφν τα ςυςτιματα προςταςίασ που προβλζπονται από 

πρότυπο IEC 60364-7-710. Οι κφριοι χϊροι του Εργαςτθρίου ανικουν ςτθν 

κατθγορία 2 του προτφπου: “Χειρουργεία, δωμάτιο προετοιμαςίασ, δωμάτια 

ανάνθψθσ, μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ”, ςυνεπϊσ κα περιλαμβάνουν ςφςτθμα 

εξίςωςθσ του δυναμικοφ, ςφμφωνο με τα πρότυπα IEC 60364-7-710, ΕΛΟΣ HD 384, 

κακϊσ και με το τεφχοσ προδιαγραφϊν του Τπουργείου (ΔΤ8/Β/ΟΙΚ 49727). τα μεν 

κυκλϊματα φωτιςμοφ και βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ κα τοποκετθκοφν θλεκτρονόμοι 

διαφυγισ, ενϊ ςτα αντίςτοιχα ρευματοδοτϊν και τροφοδοςίασ ιατρικοφ 

εξοπλιςμοφ μεταςχθματιςτζσ απομόνωςθσ με ςφςτθμα ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ 

τουσ κακϊσ και ςφςτθμα ελζγχου μόνωςθσ των δικτφων. Όλοι οι θλεκτρονόμοι 

διαφυγισ κα είναι κατάλλθλοι για ρεφμα διαφυγισ < 30 mA. Ειδικότερα απαιτείται 

θ προμικεια και τοποκζτθςθ Μεταςχθματιςτι Απομόνωςθσ (4kV isolation test 

voltage, output power ≈ 700 VA) για τθν πρίηα ςτθν βάςθ του “Tilting Patient Table” 

No 1.02. Θ προμικεια τθσ πρίηασ και θ καλωδίωςι τθσ από τον Μεταςχθματιςτι 

Απομόνωςθσ ζωσ τθν βάςθ του Tilting Patient Table, αποτελεί υποχρζωςθ τθσ 

Siemens. 

Ολοι οι πίνακεσ κα ζχουν χωριςτζσ μπάρεσ ουδζτερου και γείωςθσ. Σα υλικά κάκε 

πίνακα κα είναι κατάλλθλα για το ρεφμα βραχυκφκλωςθσ ςτθ κζςθ του πίνακα. Οι 
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κεντρικζσ διανομζσ τροφοδοςίασ πινάκων προςτατεφονται με αυτόματουσ 

διακόπτεσ ιςχφοσ με ρυκμιηόμενα κερμικά και ςτακερά μαγνθτικά ςτοιχεία. τθν 

άφιξθ κάκε πίνακα παρεμβάλλεται μόνο διακόπτθσ φορτίου και όχι μζςο 

προςταςίασ. Θ προςταςία γραμμϊν φωτιςμοφ, ρευματοδοτϊν κ.λ.π. γίνεται με 

μικροαυτόματουσ. Για τισ γραμμζσ φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν χρθςιμοποιοφνται 

μικροαυτόματοι με καμπφλθ τφπου Β ενϊ για τισ αντίςτοιχεσ κίνθςθσ π.χ. μικροί 

μεμονωμζνοι ανεμιςτιρεσ και ςυςκευζσ με κινθτιρεσ, μικροαυτόματοι με καμπφλθ 

τφπου C. Όλα τα κυκλϊματα φωτιςμοφ, μονοφαςικϊν ρευματοδοτϊν και μικρϊν 

ςυςκευϊν προςτατεφονται (ανά ομάδεσ ζωσ 6 κυκλωμάτων) με θλεκτρονόμουσ 

διαρροισ ζνταςθσ. Θ προςταςία γραμμϊν κινθτιρων αντλιϊν και ανεμιςτιρων 

κλιματιςτικϊν μονάδων γίνεται με αυτόματουσ διακόπτεσ με ρυκμιηόμενα κερμικά 

και ςτακερά θλεκτρομαγνθτικά ςτοιχεία (Motor Starters) και ο ζλεγχοσ του 

κινθτιρα με αυτομάτουσ (relays). Σα κερμικά ςτοιχεία κα ρυκμιςτοφν ςτο 

ονομαςτικό ρεφμα του κινθτιρα το οποίο κα δοκεί από τον καταςκευαςτι του. 

Σόςο το κφκλωμα ιςχφοσ όςο και τα βοθκθτικά κυκλϊματα κα προςαρμοςτοφν 

ςτουσ κινθτιρεσ που κα αγοραςτοφν τελικά.  

Προμικεια και τοποκζτθςθ α) επιςκζψιμων πλαςτικϊν επιτοίχιων καναλιϊν με 

δεματικά ανά 0,5m (θ τελικι τουσ τοποκζτθςθ κα κακοριςτεί επί τόπου, κατά τθν 

τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ), β) επιςκζψιμων μθ διάτρθτων μεταλλικϊν 

καναλιϊν γ) επιςκζψιμων μεταλλικϊν ςχαρϊν πάνω από τθν ψευδοροφι. Σα 

παραπάνω προορίηονται για τθν όδευςθ των καλωδίων του ςυςτιματοσ (Βλ. ςχζδιο 

(γ), Πινακίδα 3, Κανάλια / Αναρτιςεισ οροφισ). 

Προμικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν για τθν ςυνδεςμολογία μεταξφ του UPS 15kVA 

και τθσ καμπίνασ System Control Cabinet (SC1) No 1.28: Σο UPS ζχει 2 ειςόδουσ και 1 

ζξοδο. Οι κλζμεσ του UPS είναι για καλϊδιο 10mm² (το καλϊδιο τθσ SC1 είναι 

16mm²).Ηθτείται θ καταςκευι μικροφ Θλεκτρολογικοφ Πίνακα με: α) Κλζμεσ 

ειςόδου-εξόδου καλωδίων ιςχφοσ, β) Διακόπτθ ειςόδου ΔΕΘ 4Χ63Α και γ) Διακόπτθ 

ειςόδου UPS 4Χ63Α και αυτόματθ αςφάλεια αναχϊρθςθσ προσ SC1 4Χ63Α. 

Προμικεια και τοποκζτθςθ παροχικϊν καλωδίων: α) Αναχϊρθςθ από 

Θλεκτρολογικό Πίνακα UPS προσ UPS – δφο αναχωριςεισ (το UPS ζχει δφο 

ειςόδουσ), β) Αναχϊρθςθ από UPS προσ Θλεκτρολογικό Πίνακα UPS και γ) 

Αναχϊρθςθ από Θλεκτρολογικό Πίνακα UPS προσ SC1. 
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Προμικεια και τοποκζτθςθ μπουτονιζρασ On-Off με λυχνία “EAT” ςτον χϊρο 

Χειριςτθρίου (Βλ. ςχζδιο (γ), Πινακίδα 2, Θλεκτρολογικά / Κλιματιςμοί / Δίκτυα). 

Προμικεια και τοποκζτθςθ μπουτονιζρασ/μανιτάρι (ΑΣ) Emergency-Off δφο 

επαφϊν (για ταυτόχρονθ διακοπι και του UPS) ςτουσ χϊρουσ Χειριςτθρίου, 

Εξετάςεων και Σεχνικοφ Δωματίου. (Βλ. ςχζδιο (γ), Πινακίδα 2, Θλεκτρολογικά / 

Κλιματιςμοί / Δίκτυα).  

Προμικεια και τοποκζτθςθ καλωδίου ρεφματοσ 3x2,5mm² + γείωςθ 1x16mm², από 

τον Θλεκτρολογικό Πίνακα χϊρου Σεχνικοφ Δωματίου ζωσ το ςθμείο SU τθσ 

αναρτϊμενθσ εξεταςτικισ λυχνίασ “Upper Body Radiation Shield With LED OR” No 

1.07 κακϊσ και προμικεια και τοποκζτθςθ καλωδίου ρεφματοσ 3x2,5mm² από τον 

Θλεκτρολογικό Πίνακα ζωσ τθν ψυχρι επαφι ςτο δάπεδο τθσ καμπίνασ System 

Control Cabinet (SC1) No 1.28 με min. επιπλζον μικοσ 1m (Βλ. ςχζδιο (γ), Πινακίδα 

2, Θλεκτρολογικά / Κλιματιςμοί / Δίκτυα). 

Προμικεια και τοποκζτθςθ ενδεικτικϊν λυχνιϊν (SW) “X-ray warning lamp” πάνω 

από τισ πόρτεσ ειςόδου ςτον χϊρο Εξετάςεων με τροφοδοςία από τον 

Θλεκτρολογικό Πίνακα χϊρου Σεχνικοφ Δωματίου και από εκεί, ςφνδεςι τουσ με 

καλϊδιο 2,5mm² ζωσ το δάπεδο τθσ καμπίνασ System Control Cabinet (SC1) No 1.28 

με min. επιπλζον μικοσ 1m. 

Προμικεια και τοποκζτθςθ μαγνθτικϊν επαφϊν “Door Contact” (TS), πάνω από τισ 

πόρτεσ ειςόδου ςτον χϊρο Εξετάςεων και ςφνδεςι του με καλϊδιο 2x1,5mm² ζωσ 

το δάπεδο τθσ καμπίνασ System Control Cabinet (SC1) No 1.28 με min. επιπλζον 

μικοσ 1m.  

Φωτιςμόσ  

 τάκμεσ φωτιςμοφ 

 Προβλζπονται οι παρακάτω μζςεσ εντάςεισ φωτιςμοφ (ςε επίπεδο εργαςίασ 

=  0,85m) 

 - Κφριοι χϊροι (Αίκουςα Επεμβάςεων, Χειριςτιριο-Θλεκτροφυςιολογία, 

Ανάνθψθ,  Προετοιμαςία): 500 Lux 

 - Βοθκθτικοί χϊροι (Σεχνικό Δωμάτιο, Αποκικθ Τλικϊν, Staff Room): 200 Lux 

Σφποι φωτιςτικϊν 

 Προβλζπονται οι παρακάτω τφποι φωτιςτικϊν: 
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α) Κφριοι χϊροι: Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ με γυαλί προςταςίασ, ανοξείδωτεσ 

βίδεσ, κατάλλθλο για άςθπτουσ χϊρουσ, ΙΡ 54 - LED 40W - 4108 Lumen - Ra=80 - 

4000 K 

 Ενδεικτικόσ τφποσ : PETRIDIS RVS 

β) Βοθκθτικοί χϊροι: Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ “downlighter”, λευκό, με 

πριςματικό κάλυμμα ΙΡ 54 - LED 22W - 2053 Lumen - Ra=80 - 4000 K 

Ενδεικτικόσ τφποσ:  PETRIDIS LUNA ROUND 210  

ιμανςθ οδεφςεων διαφυγισ 

τισ εξόδουσ διαφυγισ  προβλζπονται φωτιςτικά ςϊματα με ενςωματωμζνο 

ςφςτθμα ςυςςωρευτϊν Ni-Cd / μονάδασ αυτόματθσ εναλλαγισ που εξαςφαλίηει 

αυτονομία ενόσ λαμπτιρα 180 min και κατάλλθλθ επιγραφι ςφμφωνα με το Π.Δ. 

422/8.6.79. Σα φωτιςτικά αυτά κα είναι τφπου “μθ ςυνεχοφσ φωτιςμοφ”, δθλαδι 

κα ενεργοποιοφνται μόνο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ κεντρικισ τροφοδοςίασ τουσ. 

Ζλεγχοσ φωτιςμοφ 

τουσ χϊρουσ τθσ Αίκουςασ Επεμβάςεων και του Χειριςτθρίου-

Θλεκτροφυςιολογίασ προβλζπεται ςφςτθμα ρφκμιςθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ (dimming) 

0- 10V με τοπικοφσ ρυκμιςτζσ. 

τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ τα φωτιςτικά κα ελζγχονται από τοπικοφσ διακόπτεσ 

10Α/250V, κατάλλθλουσ για χωνευτι τοποκζτθςθ ςε τοίχο. 

Σα φωτιςτικά των κφριων χϊρων (Αίκουςα Επεμβάςεων, Χειριςτιριο-

Θλεκτροφυςιολογία, Ανάνθψθ, Προετοιμαςία) κα τροφοδοτοφνται ςε ποςοςτό 30% 

από δίκτυο UPS. 

 

Ρευματοδότεσ (πρίηεσ) 

 Προβλζπονται ρευματοδότεσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ του Τπουργείου Τγείασ και τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ του χϊρου. 

Αυτοί τοποκετοφνται: 

τισ υπερκλίνιεσ κονςόλεσ (δυο ςτον χϊρο Ανάνθψθσ και μια ςτον χϊρο 

προετοιμαςίασ): 6 ρευματοδότεσ ανά κζςθ, οι 4 από δίκτυο Θ/Η ςε 2 κυκλϊματα και 

2 από δίκτυο UPS ςε 2 κυκλϊματα.  

Πάνω από τουσ πάγκουσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ ςτο Χειριςτιριο και τθν 

Θλεκτροφυςιολογία ςε επίτοιχα πλαςτικά διμερι κανάλια, ενδεικτικοφ τφπου 
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Legrand DLP 105x35 mm: 8 ρευματοδότεσ ανά κζςθ, οι 6 από δίκτυο Θ/Η ςε 2 

κυκλϊματα και 2 από δίκτυο UPS. Ομοίωσ, ςτθν κζςθ εργαςίασ ςτο Νοςθλευτικό 

τακμό εντόσ του χϊρου Ανάνθψθσ (5 ρευματοδότεσ, οι 4 από δίκτυο Θ/Η ςε 2 

κυκλϊματα και 1 από δίκτυο UPS). 

Γενικισ χριςθσ χωνευτοί ςτθν τοιχοποιΐα:  

Χϊροσ Επεμβάςεων: Προμικεια και τοποκζτθςθ ςυνολικά 18 πριηϊν περιμετρικά 

ςε πζντε κζςεισ. Από αυτζσ 13 κα τροφοδοτοφνται από δίκτυο Θ/Η και 5 από δίκτυο 

UPS. Θα καταςκευαςτεί επίςθσ μια πρίηα με τροφοδοςία από δίκτυο Θ/Η άνωκεν 

τθσ εξεταςτικισ κλίνθσ. Κατά τθν τοποκζτθςθ των χωνευτϊν πριηϊν κα πρζπει να 

λθφκεί υπόψθ θ κωράκιςθ ακτινοπροςταςίασ.  

Staff Room: Σοποκετοφνται 4 πρίηεσ με τροφοδοςία από δίκτυο Θ/Η και 1 πρίηα  από 

δίκτυο UPS (οι δυο πρίηεσ από δίκτυο Θ/Η ςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ του νεροχφτθ 

πάγκου – ψυγείου, βλ. χζδιο (β) του Παραρτιματοσ) 

Αποκικθ: Σοποκετείται 1 πρίηα με τροφοδοςία από δίκτυο Θ/Η και 1 πρίηα  από 

δίκτυο UPS  

Σεχνικό Δωμάτιο: Προμικεια και τοποκζτθςθ 2 πριηϊν ςε ςθμείο που να μθν 

καλφπτεται από τον εξοπλιςμό του ςυγκροτιματοσ.  

 

Οι ρευματοδότεσ κα είναι τφπου SHUCKO 230V / 16A. Οι ρευματοδότεσ που 

τροφοδοτοφνται μζςω Θ/Η κα είναι πράςινου χρϊματοσ, ενϊ οι πρίηεσ που 

τροφοδοτοφνται μζςω UPS κα είναι κόκκινου χρϊματοσ.  

Διάφορα καταςκευαςτικά ςτοιχεία 

Σα καλϊδια των κινθτιρων κα είναι διατομισ τουλάχιςτον 2,5 mm2, των 

κυκλωμάτων φωτιςμοφ τουλάχιςτον 1,5 mm2 και των ρευματοδοτϊν τουλάχιςτον 

2,5 mm2 . 

Οι ςχάρεσ των καλωδίων κα είναι μεταλλικζσ, γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ και κα 

ςυνοδεφονται από όλα τα εξαρτιματά τουσ (ςτθρίγματα, ταυ, κ.λ.π.). Σα καλϊδια 

κα ςτερεωκοφν πάνω ςε αυτζσ και κα είναι ευκυγραμμιςμζνα. ε κατακόρυφεσ 

διαδρομζσ τα καλϊδια κα δεκοφν. 

τα μθχανοςτάςια κλιματιςμοφ κα είναι διμερείσ με ενδιάμεςο χϊριςμα για τον 

διαχωριςμό των καλωδίων ιςχφοσ και αυτοματιςμϊν. 
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Σα μεγζκθ των ςχαρϊν κα είναι τζτοια ζτςι ϊςτε το βάροσ των καλωδίων που κα 

τοποκετθκοφν αρχικά να μθν υπερβαίνει τα 3/4 του ονομαςτικοφ φορτίου που 

μπορεί να μεταφζρει κάκε ςχάρα. Σο 3/4 ιςχφει και για τθν κάλυψθ του χϊρου τθσ 

ςχάρασ. 

Σα καλϊδια που οδεφουν χωνευτά ςτουσ τοίχουσ και ορατά εντόσ ψευδοροφισ, κα 

εγκαταςτακοφν εντόσ ςωλινων πλαςτικϊν βαρζωσ τφπου ελεφκερων αλογόνων. 

Ομοίωσ, καλϊδια που οδεφουν ορατά ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κα εγκαταςτακοφν 

εντόσ πλαςτικϊν ςωλινων βαρζωσ τφπου κατάλλθλων για εξωτερικι χριςθ.  

Προςοχι πρζπει να δοκεί ςτα ξετρυπιματα τοίχων όπου κατά περίπτωςθ κα 

απαιτθκεί θ ςυνεργαςία με τθν επίβλεψθ των οικοδομικϊν. τα ξετρυπιματα κα 

χρθςιμοποιοφνται μικρά κομμάτια ςωλινων (μανςόν). Για τθν περίπτωςθ 

περιςςότερων από 5 καλϊδια ανάλογα με τθν περίπτωςθ, μπορεί να τοποκετθκεί 

μικρι ςχάρα αντί ςιδθροτροχιϊν. 

Ο τρόποσ διανομισ των καλωδιϊςεων μζςα ςτισ ψευδοροφζσ κα είναι τζτοιοσ ϊςτε 

να ακολουκοφν κατά το δυνατόν τισ κατευκφνςεισ των τοίχων του αντίςτοιχου 

χϊρου και θ τροφοδοςία των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα γίνεται από τθν οροφι. 

ε περίπτωςθ που αγωγοί ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων οδεφουν παράλλθλα 

πρζπει : 

- Αν οδεφουν ςε ςχάρεσ, κα χρθςιμοποιθκοφν χωριςτζσ ςχάρεσ για τα ιςχυρά και 

χωριςτζσ για τα αςκενι, ςε απόςταςθ 20 cm μεταξφ τουσ κατϋελάχιςτον 

Αν οδεφουν ςε τοίχο παράλλθλα, τα καλϊδια ιςχυρϊν κα τοποκετθκοφν ψθλότερα 

και ςτθ μεγαλφτερθ δυνατι απόςταςθ 30 cm. 

Γειϊςεισ 

 - Εςωτερικό δίκτυο γειϊςεων προςταςίασ 

Όλεσ οι τροφοδοτικζσ γραμμζσ των διαφόρων πινάκων περιλαμβάνουν και αγωγό 

γείωςθσ που ςυνδζεται με το ηυγό γείωςθσ των αντίςτοιχων πινάκων. 

Ο παραπάνω αγωγόσ γείωςθσ ζχει τθν αυτι διατομι με τον ουδζτερο τθσ 

τροφοδοτικισ γραμμισ κάκε μερικοφ πίνακα και είτε οδεφει παράλλθλα με αυτι 

είτε περιλαμβάνεται ςτο ίδιο καλϊδιο μαηί με τουσ αγωγοφσ φάςεωσ και τον 

ουδζτερο. 

Όλα τα μεταλλικά μζρθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων που κανονικά δεν 

βρίςκονται υπό τάςθ γειϊνονται. 
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Όλα τα κυκλϊματα φωτιςμοφ και κινιςεωσ (ρευματοδότεσ, τροφοδοτιςεισ 

μθχανθμάτων και ςυςκευϊν) φζρουν και ανεξάρτθτο αγωγό γείωςθσ, ακόμθ και 

ςτθν περίπτωςθ που οι καταναλϊςεισ που τροφοδοτοφν δεν ζχουν μεταλλικά 

αντικείμενα. 

Ο αγωγόσ γείωςθσ είναι τθσ αυτισ διατομισ με τον αγωγό του ουδζτερου και κα 

τοποκετθκεί ςτον ίδιο ςωλινα ι περιλαμβάνεται ςτο ίδιο καλϊδιο μαηί με τουσ 

αγωγοφσ φάςθσ και τον ουδζτερο. 

 - Γειϊςεισ ιατρικϊν χϊρων  

τον χϊρο  όλα τα μεταλλικά μζρθ ςτο ”περιβάλλον αςκενοφσ” π.χ. ςωλθνϊςεισ 

αερίων, θμιαγϊγιμα δάπεδα, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ κ.λ.π. κα ςυνδεκοφν με το 

ςφςτθμα εξίςωςθσ δυναμικοφ, ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

Μζςα ςε κάκε κονςόλα κλίνθσ κα τοποκετοφνται 2 μπάρεσ γειϊςεων 40x3mm θ 

κάκε μία. τθ μία κα ςυνδζονται οι γειϊςεισ των ρευματοδοτϊν τθσ κονςόλασ, με 

ιδιαίτερο καλϊδιο Θ07V-K 1x4 mm2 θ κάκε μία και ςτθν άλλθ κα ςυνδζονται οι 

λιψεισ γειϊςεων επί τθσ κονςόλασ, με ιδιαίτερο καλϊδιο Θ07V-K 1x6 mm2 θ κάκε 

μία. (Οι μεταλλικζσ ςυςκευζσ τθσ περιοχισ κλίνθσ κα ςυνδζονται ςτισ λιψεισ 

γειϊςεων τθσ κονςόλασ τθσ με ιδιαίτερο καλϊδιο Θ07V-K 1x6 mm2 θ κάκε μία). 

ε κατάλλθλεσ κζςεισ ςτθν ψευδοροφι πάνω από τισ ειςόδουσ του χϊρου 

προβλζπονται 2 γενικζσ μπάρεσ γειϊςεων 40x3mm θ κάκε μία. τθν μία κα 

ςυνδζονται οι μπάρεσ γειϊςεων των ρευματοδοτϊν των κονςόλων με ιδιαίτερο 

καλϊδιο Θ07V-K 1x16 mm2 θ κάκε μία και ςτθν άλλθ κα ςυνδζονται οι μπάρεσ 

γειϊςεων των λιψεων γειϊςεων των κονςόλων με ιδιαίτερο καλϊδιο Θ07V-K 1x16 

mm2 θ κάκε μία, οι ςωλθνϊςεισ ιατρικϊν αερίων του χϊρου με καλϊδιο Θ07V-K 

1x16 mm2 και το πλζγμα του δαπζδου ςε 2 ςθμεία, με ιδιαίτερο καλϊδιο Θ07 V -K 

1x16 mm2 για το κάκε ςθμείο ςφνδεςθσ. 

Οι γενικζσ μπάρεσ κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ και με τθν μπάρα γειϊςεων του 

πίνακα ΘΗ που τροφοδοτεί το χϊρο, με καλϊδιο Θ07V-K 1x16 mm2. 

Κονςόλα κλίνθσ 

 Σοποκετοφνται ςυνολικά τρεισ κονςόλεσ κλίνθσ, δυο ςτο χϊρο Ανάνθψθσ και 

μια ςτο  χϊρο Προετοιμαςίασ Αςκενϊν.  

Θ υπερκλίνια κονςόλα  κα αποτελείται εξ’ ολοκλιρου από ειδικό προφίλ 

αλουμινίου, θλεκτροςτατικά βαμμζνου, πάχουσ τουλάχιςτον 3mm, που κα διακζτει 
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από τζςςερα κανάλια οδεφςεων. Θ κονςόλα κα είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με 

τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ ΕΝ793, EN 60601-1-1 (ιατρικζσ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ) , EN 60598-1 part. 1 και EN 60598-2-25 (φωτιςτικά) και κα 

ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE. 

Θ ανάρτθςθ τθσ κονςόλασ κα γίνεται επί 2 κατακόρυφων κοιλοδοκϊν από τθν 

οροφι. Θ βάςθ του οριηόντιου προφίλ κα είναι ςε απόςταςθ 1,80 – 1,95 m από το 

δάπεδο. Θ κονςόλα κα περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν 

πλιρθ εξυπθρζτθςθ τόςο των αςκενϊν όςο και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, ςε 

θλεκτρικι ενζργεια (πρίηεσ), ςε αςκενι ρεφματα (data) και ςε παροχζσ ιατρικϊν 

αερίων και κενοφ. Αναλυτικότερα θ κονςόλα κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα 

ακόλουκα:  

1 φωτιςτικό ςϊμα γενικοφ φωτιςμοφ (άμεςοσ), τφπου LED με χειριςμό από μακρυά 

1 φωτιςτικό ςϊμα τοπικό, τφπου LED, χειριηόμενο από διακόπτθ επί τθσ κονςόλασ 

Ράγα ανάρτθςθσ οργάνων για τθν ςτιριξθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 

διαςτάςεων 25x10 mm ςτο μπροςτινό προφίλ επί κονςόλασ ςτο ίδιο μικοσ με το 

μικοσ τθσ οριηόντιασ κονςόλασ. 

2 λιψεισ οξυγόνου (O2). Οι λιψεισ τροφοδοτοφνται από δφο ανεξάρτθτα δίκτυα 

Ιατρικϊν Αερίων. 

2 λιψεισ κενοφ (Vac). Οι λιψεισ τροφοδοτοφνται από δφο δίκτυα Ιατρικϊν Αερίων. 

2 λιψεισ ιατρικοφ αζρα (Air 4bar) Οι λιψεισ τροφοδοτοφνται από δφο δίκτυα 

Ιατρικϊν Αερίων. 

4 ρευματοδότεσ ΟΤΚΟ, οι οποίοι τροφοδοτοφνται από δίκτυο Θ/Η (πράςινου 

χρϊματοσ) ςε 2 κυκλϊματα 

2 ρευματοδότεσ ΟΤΚΟ, οι οποίοι τροφοδοτοφνται από το κφκλωμα UPS (κόκκινου 

χρϊματοσ) ςε 2 κυκλϊματα 

4 ιςοδυναμικζσ γειϊςεισ κατά DIN 

2 λιψεισ data RJ 45 cat6Α 

Οι λιψεισ των ιατρικϊν αερίων και κενοφ, είναι διπλισ φραγισ, είναι 

καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ ΕΝ 737-1, με κοφμπωμα 

ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ ΕΝV 737-6. 
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Κάκε λιψθ των ιατρικϊν αερίων ςυνοδεφεται από ανεξίτθλθ πολυκαρβονικι 

πινακίδα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ ΕΝ 60601-1, με τθν ονομαςία, το 

χρωματιςμό και το χθμικό ςφμβολο του αντίςτοιχου αερίου. 

Θ ανάρτθςθ τθσ κονςόλασ από τθν οροφι κα γίνει με δφο κοιλοδοκοφσ. Κάκε 

κοιλοδοκόσ ανάρτθςθσ κονςολϊν αςκενϊν κα είναι καταςκευαςμζνθ από προφίλ 

ανοδιωμζνου αλουμινίου, για τθν αποφυγι ςυγκζντρωςθσ μικροβίων, ενδεικτικϊν 

διαςτάςεων τουλάχιςτον 100x100mm και πάχουσ 4mm. 

το εςωτερικό τθσ κοιλοδοκοφ κα διζρχεται το δίκτυο ιατρικϊν αερίων και ιςχυρϊν- 

αςκενϊν ρευμάτων που κα τροφοδοτοφν τθν κονςόλα (ςτθ μία κοιλοδοκό κα 

διζρχονται τα δίκτυα ιατρικϊν αερίων και ςτθν άλλθ τα δίκτυα ιςχυρϊν – αςκενϊν 

ρευμάτων). 

H κονςόλα περιλαμβάνει επίςθσ 2 ηυγοφσ γειϊςεων (ΡΑ + ΡΕ). 

Β. Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ Αςκενϊν Ρευμάτων 

Εγκατάςταςθ Σθλεφϊνων / Data 

Όλα τα οριηόντια κεντρικά δίκτυα των εγκαταςτάςεων αςκενϊν ρευμάτων κα 

οδεφουν ςε ιδιαίτερεσ ςχάρεσ καλωδίων. 

ε ιδιαίτερο ερμάριο εντόσ του χϊρου, προβλζπεται θ εγκατάςταςθ κατανεμθτι 

τθλεφϊνων / data, τφπου επίτοιχου RACK 19”-21U 60x60cm, που κα εξυπθρετεί με 

ακτινικι διάταξθ όλεσ τισ λιψεισ φωνισ και δεδομζνων (data) του Εργαςτθρίου. 

Κάκε λιψθ τθλεφϊνων ι data κα ςυνδζεται με τον κατανεμθτι με καλϊδιο 

ανεξάρτθτο, ςυνεςτραμμζνο, τεςςάρων ηευγϊν, τφπου UTP 100 cat 6Α. 

H τροφοδοςία του κατανεμθτι από τον υφιςτάμενο κατανεμθτι (rack) ςτον 

προβλεπόμενο χϊρο ςτον πυρινα του Ιςογείου κα γίνει με 2 καλϊδια τφπου UTP - 

cat 6Α - 4 ηευγϊν για τα τθλζφωνα και 1 καλϊδιο 8 οπτικϊν ινϊν single mode για τα 

data.  

Προβλζπονται: 2 λιψεισ data RJ45 – cat 6A ςε κάκε υπερκλίνια κονςόλα, από 1 

λιψθ τθλεφϊνων ςτο Χειριςτιριο και ςτθ κζςθ εργαςίασ του Νοςθλευτικοφ 

τακμοφ,  2 λιψεισ data RJ45 – cat 6A ςε κάκε κζςθ τοποκζτθςθσ ρευματοδοτϊν 

ςτθν Αικουςα Επεμβάςεων (ςυνολικά 12 λιψεισ), 2 λιψεισ data RJ45 – cat 6A ανά 

κζςθ εργαςίασ ςτο Χειριςτιριο, Θλεκτροφυςιολογία και Νοςθλευτικό τακμό και 2 

λιψεισ data RJ45 – cat 6A ςτο Staff Room (ςυνολικά 26 λιψεισ data και 2 

τθλεφϊνων).  
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Θ καλωδίωςθ αςκενϊν ρευμάτων κα γίνει ςφμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 568A 

που κακορίηει το γενικό καλωδιακό ςφςτθμα ςτα κτιρια. 

Γ. Εγκατάςταςθ Ιατρικϊν Αερίων 

Προμικεια και εγκατάςταςθ δικτφου ιατρικϊν αερίων, από κατάλλθλα 

πιςτοποιθμζνο ςυνεργείο, πλιρουσ διπλισ παροχισ  (Ο2, Ν2Ο, Air 8 bar & 4 bar, 

VACUUM, απαγωγι AGSS) ςε δυο κζςεισ εντόσ τθσ Αίκουςασ Επεμβάςεων, κακϊσ 

και ςτισ τρεισ υπερκλίνιεσ κονςόλεσ (Ο2, Air 4 bar, VACUUM) ςτουσ χϊρουσ 

Ανάνθψθσ και Προετοιμαςίασ αςκενϊν. Ειδικότερα, θ εγκατάςταςθ ιατρικϊν 

αερίων και κενοφ κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με: 

Σισ ‘’Προδιαγραφζσ για ςυςτιματα ςωλθνϊςεων ιατρικϊν αερίων και κενοφ και 

ςυςτιματα απομάκρυνςθσ αναιςκθτικϊν αερίων‘’ του Τπουργείου Τγείασ, 

ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ ΔΤ8/Β/οικ. 115301/26-08-2009. 

Σθν Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2491/86 ‘’Εγκαταςτάςεισ ςε κτιρια: Αποκικευςθ και διανομι αερίων 

για ιατρικι χριςθ’’ 

Για τθν διανομι των ιατρικϊν αερίων, πλθν κενοφ, κα χρθςιμοποιθκεί ςφςτθμα 

διπλισ εκτόνωςθσ και κα εγκαταςτακεί ςτακμόσ ελζγχου, ο οποίοσ κα 

τροφοδοτθκεί από τα υφιςτάμενα δίκτυα ιατρικϊν αερίων του Νοςοκομείου. 

Σα πρωτεφοντα δίκτυα κα ςυνδεκοφν με τα πρωτεφοντα δίκτυα ιατρικϊν αερίων 

του Νοςοκομείου ςτο ιςόγειο του κόμβου Β2, όπου οδεφουν οι κεντρικζσ ςτιλεσ.  

Ο ςτακμόσ ελζγχου κα εγκαταςτακεί ςε κατάλλθλο χϊρο ςτον διάδρομο ζξω από το 

Εργαςτιριο, εντόσ τθσ τοιχοποιίασ από γυψοςανίδα. 

Για τον ζλεγχο των πιζςεων και ςθμάτων των ιατρικϊν αερίων και κενοφ κα 

εγκαταςτακεί πίνακασ ςθμάτων ςε κατάλλθλο ςθμείο (Νοςθλευτικόσ τακμόσ), ζτςι 

ϊςτε να επιτρζπεται θ ςυνεχισ παρακολοφκθςι τουσ. 

το χϊρο, θ παροχι ιατρικϊν αερίων κα γίνει με διπλό δίκτυο για το κάκε ιατρικό 

αζριο και το κενό. 

Σα δίκτυα κα καταςκευαςκοφν με χαλκοςωλινεσ κατάλλθλεσ για διανομι ιατρικϊν 

αερίων (φωςφοροφχεσ αποξειδωμζνεσ μθ αρςενικοφχεσ χαλκοςωλινεσ). 

Οι λιψεισ των ιατρικϊν αερίων κα είναι κατάλλθλεσ για τοποκζτθςθ ςτισ 

υπερκλίνιεσ κονςόλεσ αςκενοφσ και κα ζχουν διπλό μθχανιςμό αςφαλείασ ζναντι 

διαρροισ και διάταξθ που δεν κα επιτρζπει λανκαςμζνθ ςφνδεςθ. 
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Εντόσ τθσ Αίκουςασ Επεμβάςεων οι λιψεισ ιατρικϊν αερίων κα τοποκετθκοφν 

επίτοιχα ςε κατακόρυφθ διάταξθ για λόγουσ οικονομίασ χϊρου ςε δυο κζςεισ, που 

κα υποδειχκοφν από τθν Σεχνικι Τπθρεςία. Για τθν καταςκευι τουσ εφαρμόηονται 

τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα Α.6 για τισ λιψεισ τθσ υπερκλίνιασ κονςόλασ.  

Δ. Εγκαταςτάςεισ Υδρευςθσ-Αποχζτευςθσ 

Προμικεια και εγκατάςταςθ ςωλθνϊςεων και εξαρτθμάτων για τισ παροχζσ ηεςτοφ 

και κρφου νεροφ και τθν ςφνδεςθ με το υφιςτάμενο δίκτυο αποχζτευςθσ ςτον 

νεροχφτθ πάγκου του χϊρου ανάπαυςθσ προςωπικοφ (STAFF ROOM) και το SCRUB-

UP ςτο χϊρο Προετοιμαςίασ αςκενϊν.  

 

Θ υδροδότθςθ των νζων υδραυλικϊν υποδοχζων κα γίνει από τα υφιςτάμενα 

δίκτυα του νοςοκομείου τα οποία οδεφουν ςτθν ψευδοροφι του χϊρου των 

Αποδυτθρίων και τα οποία ζχουν τισ απαιτοφμενεσ διατομζσ. Σα υφιςτάμενα δίκτυα 

φδρευςθσ του Νοςοκομείου ςτθν οροφι του Ιςογείου  είναι καταςκευαςμζνα από 

γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ, αλλά για τθν υδροδότθςθ των νζων υδραυλικϊν 

υποδοχζων κα χρθςιμοποιθκοφν ςωλινεσ πολυπροπυλενίου τφπου FASER PN 20 

3θσ γενιάσ, ι πολυςτρωματικοί ςωλινεσ PEX-αλουμινίου, με τα αντίςτοιχα κατά 

περίπτωςθ εξαρτιματα.  

Οι ςωλινεσ κα ςτθρίηονται με ειδικά διμερι γαλβανιςμζνα ςτθρίγματα με 

εςωτερικι ελαςτικι επζνδυςθ αγκυροφμενα ςε ςτακερά οικοδομικά ςτοιχεία, ζτςι 

ϊςτε να επιτρζπουν τθν ελεφκερθ κατά μικοσ ςυςτολοδιαςτολι τουσ. 

τισ ομαδικζσ οδεφςεισ ςωλινων κα προβλεφκοφν τυποποιθμζνα γαλβανιςμζνα 

ςτθρίγματα τφπου MURPO. 

Για τθν εφκολθ αποςυναρμολόγθςθ ςε όλα τα ςθμεία όπου κα είναι αναγκαίο, κα 

τοποκετθκοφν λυόμενοι ςφνδεςμοι (ρακόρ). 

ε κάκε διακλάδωςθ από τουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ διανομισ κα παρεμβάλλεται 

βάνα διακοπισ τφπου ςφαίρασ (ball valve) με λυόμενουσ ςυνδζςμουσ. 

Οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων νεροφ με τισ μπαταρίεσ κα γίνονται με τθν 

παρεμβολι ειδικϊν, τυποποιθμζνων, εφκαμπτων τμθμάτων (ςπιράλ). Σα εφκαμπτα 

τεμάχια κα είναι από ελαςτικό, κατάλλθλο για πόςιμο νερό, με εξωτερικι ενίςχυςθ 

από ανοξείδωτο πλζγμα και ρακόρ ςφνδεςθσ. 
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Θ ςφνδεςθ τθσ αποχζτευςθσ του scrub up και του νεροχφτθ πάγκου με το 

υφιςτάμενο δίκτυο κα γίνει με τθ χριςθ ςωλινων και εξαρτθμάτων 

πολυπροπυλενίου με ελαςτικό δακτφλιο, κατάλλθλων για αποχετευτικά δίκτυα 

μζςα ςε κτιρια ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1451-1. Ειδικότερα, θ αποχζτευςθ του 

νεροχφτθ πάγκου ςτο χϊρο του STAFF ROOM κα οδθγθκεί ςτο κατακόρυφο φρεάτιο 

(shaft), εντόσ του οποίου οδζυουν κεντρικζσ ςτιλεσ αποχζτευςθσ. Θ αποχζτευςθ 

του scrub up κα οδθγθκεί ςτο υφιςτάμενο αποχετευτικό δίκτυο των νιπτιρων που 

κα αποξθλωκοφν από το ςθμείο τοποκζτθςθσ του.  

 

Ε. Προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ κεντρικοφ κλιματιςμοφ 

Από πλευράσ ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ - κζρμανςθσ - αεριςμοφ, προβλζπονται τα 

ακόλουκα: 

Προμικεια και εγκατάςταςθ νζασ Κεντρικισ Κλιματιςτικισ Μονάδασ (ΚΚΜ) EU-Box 

εξωτερικισ τοποκζτθςθσ (ςτο δϊμα του παρακείμενου κτιρίου Λ), κατάλλθλθσ 

παροχισ ϊςτε να επιτυγχάνονται 20 εναλλαγζσ αζρα ανά ϊρα ςτθν Αίκουςα 

Επεμβάςεων, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Θ ΚΚΜ κα ςυνοδεφεται 

από νζο υγραντι ατμοφ με κιβϊτιο κατάλλθλο για εξωτερικι τοποκζτθςθ, παροχισ 

20Kg/h. 

Προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ με τοπικό αυτόνομο 

ελεγκτι για τθν ΚΚΜ και του χϊρουσ που κλιματίηει, κακϊσ και  κεντρικοφ ελεγκτι 

για τθν δθμιουργία γραφικϊν απεικονίςεων ςε Θ/Τ του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ 

τθσ νζασ ΚΚΜ.  

Καταςκευι νζου δικτφου ςωλθνϊςεων - προμικεια και εγκατάςταςθ αντλιϊν 

κυκλοφορίασ για τθν τροφοδοςία με ψυχρό και ηεςτό νερό τθσ ΚΚΜ, από τουσ 

υπάρχοντεσ ςυλλζκτεσ ψυχροφ και κερμοφ νεροφ ςτο Μθχανόροφο (περιοχι Α3-

Β2). 

Αποξιλωςθ των υφιςτάμενων και εγκατάςταςθ νζων δικτφων αεραγωγϊν για τθν 

κάλυψθ των απαιτιςεων κλιματιςμοφ-αεριςμοφ ςτουσ χϊρουσ που κα 

διαμορφωκοφν.  

Εντόσ του χϊρου ςτθν παροφςα κατάςταςθ οδεφουν ςωλθνϊςεισ κλιματιςμοφ που 

τροφοδοτοφν τθν Σεχνικι Τπθρεςία και τθ Μονάδα Μεςογειακισ Αναιμίασ, αλλά 

και οριςμζνα fan coil δαπζδου του ίδιου του χϊρου και του 1ου ορόφου. Σο 
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υφιςτάμενο δίκτυο ςιδθρϊν ςωλθνϊςεων (κεντρικζσ ςωλινεσ και άνοδοι) που 

οδεφει εντόσ του χϊρου κα αντικαταςτακεί με ςωλινεσ τφπου PP-RCT, ενϊ κα 

αφαιρεκοφν υπάρχουςεσ ςωλθνϊςεισ προσ τα fan coil του χϊρου που 

καταργοφνται. 

Για τον κλιματιςμό του Σεχνικοφ Δωματίου κα εγκαταςτακεί αυτόνομο κλιματιςτικό 

(τφπου καςζτασ ψευδοροφισ ι δαπζδου-οροφισ) ονομαςτικισ ιςχφοσ 36.000 

BTU/h. (θ προμικεια και εγκατάςταςθ του κλιματιςτικοφ δεν αποτελεί υποχρζωςθ 

του Αναδόχου, ο οποίοσ κα πρζπει ωςτόςο να καταςκευάςει τθν απαιτοφμενθ 

γραμμι θλεκτρικισ τροφοδοςίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ). 

 

Κεντρικι Κλιματιςτικι Μονάδα 

Θ ΚΚΜ κα είναι πιςτοποιθμζνθ κατά EUROVENT, ςφμφωνθ με τθν οδθγία ECO 

DESIGN ERP 2018, και κα ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

Καταςκευι κατάλλθλθ για εξωτερικι τοποκζτθςθ  

Σμιματα ανεμιςτιρων προςαγωγισ και επιςτροφισ με φυγοκεντρικοφσ 

ανεμιςτιρεσ ελεφκερθσ ροισ (plug-in) και κινθτιρεσ τεχνολογίασ EC μεταβλθτϊν 

ςτροφϊν, για τθν διατιρθςθ ςτακερισ παροχισ ανεξάρτθτα από τθν ρφπανςθ των 

φίλτρων.  

Ανεμιςτιρασ προςαγωγισ: EC plug fan direct drive 4500 m3/h, εξωτερικισ ςτατικισ 

750Pa 

Ανεμιςτιρασ επιςτροφισ: EC plug fan direct drive 4500 m3/h, κατάλλθλθσ ςτατικισ 

350Pa 

Σμιμα ςτοιχείων (ψφξθσ και κζρμανςθσ), με ςταγονοςυλλζκτθ και ανοξείδωτθ 

λεκάνθ ςυγκζντρωςθσ ςυμπυκνωμάτων, για καταςκευι υγειονομικοφ τφπου. 

Ψυκτικό ςτοιχείο για ολικό φορτίο ψφξθσ 75kW 

Θερμαντικό ςτοιχείο 40kW 

Κιβϊτιο για φγρανςθ με ατμό, με αυτόνομο θλεκτρικό υγραντι παραγωγισ 20Kg/h 

Θχοπαγίδεσ προςαγωγισ και επιςτροφισ ελάχιςτθσ ικανότθτασ απόςβεςθσ 25 dbA 

ςε ςυχνότθτα 250 Hz. 

Κιβϊτιο προφίλτρων κλάςθσ G4 κατά ΕΝ 779/2012 και ςακοφίλτρων κλάςθσ F9 κατά 

ΕΝ 779/2012 ςτο ρεφμα προςαγωγισ 
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Εναλλάκτθσ ανάκτθςθσ ενζργειασ πλακοειδισ με απόδοςθ >80% ςτθν κζρμανςθ και 

>72% ςτθν ψφξθ, ςφμφωνα με τθν οδθγία ERP. τθν είςοδο και ςτθν ζξοδο του 

τμιματοσ εναλλάκτθ κα εγκαταςτακοφν πολφφυλλα θλεκτροκίνθτα διαφράγματα. 

Bypass παράκαμψθσ εναλλάκτθ για εκμετάλλευςθ λειτουργίασ free cooling 

Κιβϊτιο προφίλτρων κλάςθσ G4 κατά ΕΝ 779/2012  ςτο ρεφμα επιςτροφισ 

Σοπικό αυτόνομο ςφςτθμα ελζγχου με ανεξάρτθτο πίνακα ιςχφοσ και 

αυτοματιςμϊν. 

H ΚΚΜ κα τοποκετθκεί επί κατάλλθλθσ, εργοςταςιακισ, γαλβανιςμζνθσ μεταλλικισ 

βάςθσ, φψουσ 10 cm. Θ βάςθ κα είναι βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου. 

το ςθμείο τοποκζτθςθσ τθσ βάςθσ ςτο δϊμα του κτιρίου Λ κα καταςκευαςτεί 

βάκρο από ςκυρόδεμα φψουσ 15 cm, προκειμζνου να αποφευχκοφν πικανά 

μελλοντικά προβλιματα με τθν υγρομόνωςθ του δϊματοσ.  

Θ τροφοδότθςθ των ςτοιχείων τθσ ΚΚΜ από τουσ υφιςτάμενουσ ςυλλζκτεσ ψυχροφ 

και  κερμοφ νεροφ κα γίνεται μζςω τριόδων βαλβίδων αναλογικισ λειτουργίασ, για 

ρφκμιςθ τθσ απόδοςθσ, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χϊρου. 

φςτθμα Αυτοματιςμοφ ΚΚΜ 

To νζο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ με δυνατότθτα γραφικισ απεικόνιςθσ ςε ςφςτθμα 

BMS κα εκτελεί τον ςυντονιςμό όλων των εξαρτθμάτων του ςυςτιματοσ 

κλιματιςμοφ, για τθν επίτευξθ των ηθτοφμενων ςυνκθκϊν κερμοκραςίασ, υγραςίασ 

και κακαρότθτασ αζρα. 

Σο ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί ςε θλεκτρικό πίνακα ςτεγανό εξωτερικισ 

τοποκζτθςθσ. Σο ςφςτθμα κα αποτελείται από κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ 

δεδομζνων που κα επικοινωνεί με τθν βοικεια των πρωτοκόλλων επικοινωνιϊν 

Bacnet, Lonworks και Modbus με όλα τα περιφερειακά αιςκθτιρια όργανα κακϊσ 

και τμιματα του ςυςτιματοσ τθσ ΚΚΜ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυνόλου. Θ 

επικοινωνία των 3 πρωτοκόλλων κα γίνεται ταυτόχρονα, από ανεξάρτθτεσ κφρεσ επί 

του τοπικοφ ελεγκτι και κατ' ελάχιςτον κα υπάρχουν ςυνδζςεισ επικοινωνιϊν με 

τουσ παρακάτω κόμβουσ: 

• Inverter ανεμιςτιρων προςαγωγισ – επιςτροφισ τεμ. 2 (RS-485) 

• Χειριςτιρια / Αιςκθτιρια κερμοκραςίασ – υγραςίασ χϊρου με οκόνθ αφισ 3,5” 

για τθν ρφκμιςθ βαςικϊν παραμζτρων (Setpoints) (RS-485 / Ethernet) για τον χϊρο 
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Επεμβάςεων και τον χϊρο τθσ Ανάνθψθσ, ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα 

ανεξάρτθτθσ ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ – υγραςίασ των δυο αυτϊν χϊρων.  

Αυτόνομοσ υγραντιρασ ατμοφ, για τθν ρφκμιςθ βαςικϊν παραμζτρων και επίβλεψθ 

κατάςταςθσ με δίκτυο Modbus TCP 

 

Σα περιφερειακά όργανα που κα εγκαταςτακοφν κα είναι τα κάτωκι: 

• Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ-υγραςίασ αεραγωγοφ προςαγωγισ 

• Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ αεραγωγοφ απόρριψθσ 

• Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ νεροφ ςτοιχείου κερμοφ και ψυχροφ 

• Αιςκθτιριο πίεςθσ νεροφ 

• Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

• Αιςκθτιριο παροχισ αζρα ανεμιςτιρων προςαγωγισ - επιςτροφισ 

• Αιςκθτιριο διαφορικισ πίεςθσ αζρα απολφτων φίλτρων 

• Αιςκθτιριο διαφορικισ πίεςθσ αζρα ςακκόφιλτρων 

•Αιςκθτιριο διαφορικισ πίεςθσ χϊρου 

• Πρεςςοςτάτθσ διαφορικισ πίεςθσ αζρα πρόφιλτρων 

• Αναλογικόσ κινθτιρασ ελζγχου τριόδων βαλβίδασ ςτοιχείων νεροφ 

• Αναλογικόσ κινθτιρασ διαφράγματοσ εναλλάκτθ ΚΚΜ  

• Χειριςτιρια χϊρου / αιςκθτιρια κερμοκραςίασ-υγραςίασ με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ 

τουλάχιςτον 3,5” για χϊρο Επεμβάςεων και Ανάνθψθ (τεμάχια 2) 

 

Σεχνικά χαρακτθριςτικά τοπικοφ προγραμματιηόμενου ελεγκτι: 

• Ελευκζρωσ προγραμματιηόμενοσ κεντρικόσ ελεγκτισ ςχεδιαςμζνοσ για υλοποίθςθ 

ςυςτθμάτων BMS. 

• Ενςωματωμζνα φυςικά ςθμεία ελζγχου τουλάχιςτον 42 χωρίσ τθν χριςθ καρτϊν 

επζκταςθσ 

• Κάρτεσ επζκταςθσ για τα φυςικά ςθμεία του νζου ςυςτιματοσ 

• Δυνατότθτα επζκταςθσ με πάνω από 8 τοπικζσ κάρτεσ φυςικϊν ςθμείων ι πάνω 

από 100 φυςικά ςθμεία. 

• Ενςωματωμζνθ κφρα Ethernet για επικοινωνία με τον κεντρικό ελεγκτι BMS του 

νοςοκομείου. 

• Ενςωματωμζνεσ κφρεσ RS-485, τουλάχιςτον δφο (2). 
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• Ενςωματωμζνθ κφρα CAN-Bus 

• Ενςωματωμζνα πρωτόκολλα επικοινωνιϊν Lonworks, Modbus, Bacnet, CanBus. 

• Ενςωματωμζνθ κφρα USB για τοπικό προγραμματιςμό 

• Ενςωματωμζνθ κφρα micro-SD για επζκταςθ μνιμθσ 

• Ενςωματωμζνοσ web server με δυνατότθτα αποκικευςθσ όλων των γραφικϊν 

ςελίδων τθσ ΚΚΜ και περιφερειακϊν μθχανθμάτων.  

 

Επιπρόςκετα του τοπικοφ ελεγκτι ςτο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, κα εγκαταςτακεί 

κεντρικόσ ελεγκτισ ενδεικτικοφ τφπου Schneider Electric Automation Server 

Premium (AS-P) για τθν γραφικι απεικόνιςθ όλων των ςυςτθμάτων ςτο διαδίκτυο. 

Ο κεντρικόσ ελεγκτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα να ςυνδεκεί με επιπρόςκετουσ 

τοπικοφσ ελεγκτζσ αυτοματιςμϊν με όλα τα γνωςτά πρωτόκολλα επικοινωνιϊν.  

Δίκτυα ςωλθνϊςεων ψυχροφ / κερμοφ νεροφ και αντλίεσ κυκλοφορίασ 

Σα υδραυλικά δίκτυα τθσ ΚΚΜ κα καταςκευαςτοφν από ςωλινα PP-RCT κατάλλθλθσ 

διατομισ μζχρι το ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν τεχνικι υπθρεςία του 

Νοςοκομείου. Θ μόνωςθ των δικτφων κα γίνει με υλικό τφπου armaflex 13mm και 

ειδικά για τα τμιματα που θ όδευςθ είναι ςε εξωτερικό χϊρο θ μόνωςθ κα διακζτει 

επίςτρωςθ αλουμινίου για επιπρόςκετθ μθχανικι προςταςία. 

Οι ςωλθνϊςεισ κα ςτθριχτοφν ςτα οικοδομικά ςτοιχεία του κτιρίου με 

τυποποιθμζνα γαλβανιςμζνα ςτθρίγματα, ειδικά για μονωμζνουσ ςωλινεσ. Όπου 

τυχόν απαιτθκοφν ςτθρίγματα από μορφοςίδθρο, αυτά κα βαφοφν  με 

θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου.  

Για τθν παραλαβι των ςυςτολοδιαςτολϊν οι οριηόντιοι ςωλινεσ κα ςτθριχτοφν ςτο 

μζςον του μικουσ τουσ με ςτακερά ςτθρίγματα, ενϊ τα λοιπά ςτθρίγματα κα είναι 

ολιςκαίνοντα. 

Θ κυκλοφορία του ψυχροφ και του κερμοφ νεροφ μζςα από το ψυκτικό και το 

κερμαντικό ςτοιχείο τθσ ΚΚΜ κα επιτυγχάνεται με ηεφγοσ κυκλοφορθτϊν (ο ζνασ 

εφεδρικόσ), που κα εγκαταςτακοφν ςτουσ ςυλλζκτεσ του Μθχανόροφου. Κάκε 

κυκλοφορθτισ του ηεφγουσ είναι διαςταςιολογθμζνοσ ςτο 100% τθσ απαιτοφμενθσ 

ικανότθτασ. 

Καταςκευι νζου δικτφου αεραγωγϊν 
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τουσ χϊρουσ του Εργαςτθρίου κα αποξθλωκοφν οι υπάρχοντεσ αεραγωγοί και κα 

ςφραγιςτοφν τα αντίςτοιχα ςθμεία ςφνδεςθσ τουσ με το δίκτυο αεραγωγϊν του 

ιςογείου του κτιρίου Α4. Εξαιροφνται οι χϊροι των Αποδυτθρίων, των WC και των 

Ακακάρτων, όπου το υφιςτάμενο δίκτυο απαγωγισ αζρα διατθρείται ωσ ζχει.  

Θ προςαγωγι αζρα ςτουσ χϊρουσ, θ επιςτροφι του ςτθν κλιματιςτικι μονάδα, θ 

απαγωγι και θ απόρριψθ κα γίνεται μζςω νζου δικτφου αεραγωγϊν και ςτομίων. 

Σα δίκτυα αεραγωγϊν κα καταςκευαςτοφν από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα. 

Σο πάχοσ τθσ λαμαρίνασ, ανάλογα με τθν διάςταςθ του αεραγωγοφ κα είναι: 

Μζγιςτθ διάςταςθ 

αεραγωγοφ 

Πάχοσ λαμαρίνασ 

μζχρι 25 cm 0,60 mm 

μζχρι 50 cm 0,80 mm 

μζχρι 100 cm 1,00 mm 

μζχρι 150 cm 1,25 mm 

Άνω των 150 cm 1,50 mm 

Οι αεραγωγοί κα ςτθριχτοφν ςτα οικοδομικά ςτοιχεία του κτιρίου με κατάλλθλα 

γαλβανιςμζνα ςτθρίγματα ςε αποςτάςεισ μζχρι 2,50 m. 

Θ καταςκευι του νζου δικτφου αεραγωγϊν κα γίνει ζτςι ϊςτε: 

- Να επιτυγχάνεται υπερπίεςθ του χϊρου Επεμβάςεων ςε ςχζςθ με τουσ 

υπόλοιπουσ χϊρουσ του τμιματοσ, αλλά και υπερπίεςθ των χϊρων αυτϊν ζναντι 

του διαδρόμου του Νοςοκομείου. 

- Να επιτυγχάνονται 20 εναλλαγζσ τθν ϊρα ςτον χϊρο Επεμβάςεων και 10 

εναλλαγζσ τθν ϊρα ςτουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ. 

Οι κλάδοι των αεραγωγϊν κα είναι δφο (2), ζνασ για τθν αίκουςα Επεμβάςεων και 

ζνασ για τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ. 

Θα τοποκετθκεί ανακερμαντικό ςτοιχείο, ελεγχόμενο με αναλογικι τρίοδθ 

βαλβίδα, εντόσ τθσ ψευδοροφισ ςτον χϊρο τθσ Ανάνθψθσ και κα ςυνδεκεί με τα 

υδραυλικά δίκτυα κερμοφ. Θ απόδοςθ του ςτοιχείου κα είναι >= 10kW και κα 

τοποκετθκεί ςε ςειρά ςτον κλάδο προςαγωγισ που τροφοδοτεί τον χϊρο τθσ 

Ανάνθψθσ. 
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Σα ςτόμια προςαγωγισ κα είναι από αλουμίνιο δφο ι τεςςάρων κατευκφνςεων 

οριηόντιασ διάχυςθσ, εφοδιαςμζνα με φιλτροκικεσ για απόλυτα φίλτρα κλάςθσ Θ14 

διαςτάςεων 60x60cm και πάχουσ 69mm, κατά ΕΝ 1822, κατάλλθλα για προςαγωγι 

αζρα ζωσ 6.000m3/h ςε ονομαςτικζσ ςυνκικεσ με 0,45m/s μετωπικι ταχφτθτα. Θα 

εγκαταςτακοφν τουλάχιςτον 9 ςτόμια προςαγωγισ, κατανεμθμζνα κατάλλθλα ςε 

όλουσ τουσ χϊρουσ.  

Σα ςτόμια απαγωγισ κα είναι από αλουμίνιο με μία ςειρά ςτακερά πτερφγια και 

ρυκμιςτικό διάφραγμα. το χϊρο Επεμβάςεων κα καταςκευαςτοφν νζοι 

κατακόρυφοι αεραγωγοί απαγωγισ (κολόνεσ) και τα ςτόμια αυτϊν κα 

τοποκετθκοφν χαμθλά (μζςον ςτομίου 50cm από το δάπεδο). τουσ λοιποφσ 

χϊρουσ τα ςτόμια απαγωγισ τοποκετοφνται ςτθν οροφι.  

Θ ςφνδεςθ των ςτομίων με τουσ αεραγωγοφσ κα γίνει με εφκαμπτουσ κερμο-

θχομονωτικοφσ αεραγωγοφσ. 

Όλα τα δίκτυα αεραγωγϊν, ςτο εςωτερικό του κτθρίου, κα μονωκοφν με μονωτικό 

φφλο από ςυνκετικό αφρϊδεσ ελαςτικό κλειςτισ κυτταρικισ δομισ, τφπου 

ARMAFLEX, πάχουσ 13 mm. 

Οι μονϊςεισ των εξωτερικϊν αεραγωγϊν κα ζχουν πάχοσ 19mm και κα 

προςτατευτοφν με αδιάβροχθ μεμβράνθ και επικάλυψθ με φφλλο γαλβανιςμζνθσ 

λαμαρίνασ πάχουσ 0,6 mm. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ εκτζλεςθσ όλων των αναγκαίων εργαςιϊν για τθν 

όδευςθ των αεραγωγϊν από το ςθμείο εγκατάςταςθσ τθσ ΚΚΜ ςτο δϊμα του 

κτιρίου Λ μζχρι το χϊρο του Εργαςτθρίου, κακϊσ και τθσ αποκατάςταςθσ τθσ 

υγρομόνωςθσ του δϊματοσ ςτα ςθμεία διζλευςθσ των αεραγωγϊν. Εφόςον 

απαιτθκεί θ μετακίνθςθ υφιςτάμενων δικτφων για τθ διζλευςθ των αεραγωγϊν, κα 

γίνει με ευκφνθ του αναδόχου κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία.  

 

3. Προμικεια – Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ για τισ Ανάγκεσ του Εργαςτθρίου 

ΘΤΡΕ 

A. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΙΟΔΟ ΣΜΘΜΑΣΟ 

1.  Αυτόματθ, Θλεκτροκίνθτθ, υρόμενθ, Μονόφυλλθ Θφρα, πρεςαριςτι,  για τθ 

κεντρικι είςοδο του χϊρου του Σμιματοσ του Ψθφιακοφ Αγγειογράφου, χωρίσ 

παράκυρο, ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ οπτικι επαφι με το εςωτερικό. 
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2.  Να είναι αμφίπλευρα επενδυμζνθ από αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ 

τουλάχιςτον 2,5 χιλιοςτϊν, κατάλλθλο για χριςθ ςε χειρουργεία.  

Οι ιδιότθτεσ του αντιμικροβιακοφ υλικοφ να φζρουν πιςτοποίθςθ ISO 22196:2011. Θ 

αντιμικροβιακι του τεχνολογία να φζρει πιςτοποίθςθ κατά HACCP.  

3.  Για τον ζλεγχο και τθ λειτουργία τθσ κφρασ, να υπάρχουν τουλάχιςτον οι  

παρακάτω δυνατότθτεσ: 

1) Εςωτερικά – ενεργοποίθςθ με κομβίο αγκϊνοσ 

2) Εξωτερικά – πλθκτρολόγιο ειςόδου 

3) Θζςθ «Πάντα Ανοικτό» 

4) Θζςθ «Πάντα Κλειςτό» (Κλείδωμα Θφρασ). 

5) Αυτόματθ αντιςτροφι τθσ κίνθςθσ (όπιςκεν) ςε περίπτωςθ πρόςκρουςισ τθσ ςε 

εμπόδιο. 

6) Φωτοκφτταρα αςφαλείασ. 

 

Να ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν εγκατάςταςθ και τθν 

πλιρθ λειτουργικότθτα τθσ κφρασ, όπωσ αρμοκάλυπτρα, ςαςί και καπάκι 

μθχανιςμοφ, κ.α. τα οποία να είναι ςυμβατά για χριςθ ςε χειρουργικοφσ χϊρουσ. 

Διαςτάςεισ ςε εκ. (Μ x Τ): 130 x 225 περίπου 

(Οι ακριβείσ διαςτάςεισ κα κακοριςτοφν κατόπιν τελικισ επιμζτρθςθσ ςτον 

προβλεπόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ). 

 

B. ΠΛΕΤΡΙΚΘ ΕΙΟΔΟ ΣΜΘΜΑΣΟ 

1. Αυτόματθ, Θλεκτροκίνθτθ, υρόμενθ, Μονόφυλλθ Θφρα, πρεςαριςτι, για τθν 

πλευρικι είςοδο του χϊρου του Σμιματοσ του Ψθφιακοφ Αγγειογράφου, χωρίσ 

παράκυρο, ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ οπτικι επαφι με το εςωτερικό. 

2. Να είναι αμφίπλευρα επενδυμζνθ από αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ 

τουλάχιςτον 2,5 χιλιοςτϊν, κατάλλθλο για χριςθ ςε χειρουργεία.  

Οι ιδιότθτεσ του αντιμικροβιακοφ υλικοφ να φζρουν πιςτοποίθςθ ISO 22196:2011. Θ 

αντιμικροβιακι του τεχνολογία να φζρει πιςτοποίθςθ κατά HACCP.  

3. Για τον ζλεγχο και τθ λειτουργία τθσ κφρασ, να υπάρχουν τουλάχιςτον οι  

παρακάτω δυνατότθτεσ: 

1) Εςωτερικά – ενεργοποίθςθ με κομβίο αγκϊνοσ 
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2) Εξωτερικά – πλθκτρολόγιο ειςόδου 

3) Θζςθ «Πάντα Ανοικτό» 

4) Θζςθ «Πάντα Κλειςτό» (Κλείδωμα Θφρασ). 

5) Αυτόματθ αντιςτροφι τθσ κίνθςθσ (όπιςκεν) ςε περίπτωςθ πρόςκρουςισ τθσ ςε 

εμπόδιο. 

6) Φωτοκφτταρα αςφαλείασ. 

Να ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν εγκατάςταςθ και τθν 

πλιρθ λειτουργικότθτα τθσ κφρασ, όπωσ αρμοκάλυπτρα, ςαςί και καπάκι 

μθχανιςμοφ, κ.α. τα οποία να είναι ςυμβατά για χριςθ ςε χειρουργικοφσ χϊρουσ. 

Διαςτάςεισ ςε εκ. (Μ x Τ): 120 x 225 περίπου 

(Οι ακριβείσ διαςτάςεισ κα κακοριςτοφν κατόπιν τελικισ επιμζτρθςθσ ςτον 

προβλεπόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ). 

 

Γ. ΕΙΟΔΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΘ ΑΙΘΟΤΑ 

1. Αυτόματθ, Θλεκτροκίνθτθ, υρόμενθ, Μονόφυλλθ Θφρα, πρεςαριςτι, για τθν 

είςοδο τθσ Αίκουςασ του Ψθφιακοφ Αγγειογράφου, χωρίσ παράκυρο, ϊςτε να μθν 

επιτρζπεται θ οπτικι επαφι με το εςωτερικό. 

2. Να είναι αμφίπλευρα επενδυμζνθ από αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ 

τουλάχιςτον 2,5 χιλιοςτϊν, κατάλλθλο για χριςθ ςε χειρουργεία.  

Οι ιδιότθτεσ του αντιμικροβιακοφ υλικοφ να φζρουν πιςτοποίθςθ ISO 22196:2011. Θ 

αντιμικροβιακι του τεχνολογία να φζρει πιςτοποίθςθ κατά HACCP.  

3. Θωρακιςμζνθ με το απαραίτθτο πάχοσ μολφβδου, βάςει τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ 

Ακτινοπροςταςίασ. 

4. Για τον ζλεγχο και τθ λειτουργία τθσ κφρασ, να υπάρχουν τουλάχιςτον οι  

παρακάτω δυνατότθτεσ: 

1) Εςωτερικά – ενεργοποίθςθ με κομβίο αγκϊνοσ 

2) Εξωτερικά – ενεργοποίθςθ με κομβίο αγκϊνοσ 

3) Θζςθ «Πάντα Ανοικτό» 

4) Θζςθ «Πάντα Κλειςτό» (Κλείδωμα Θφρασ). 

5) Αυτόματθ αντιςτροφι τθσ κίνθςθσ (όπιςκεν) ςε περίπτωςθ πρόςκρουςισ τθσ ςε 

εμπόδιο. 

6) Φωτοκφτταρα αςφαλείασ. 
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Να ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν εγκατάςταςθ και τθν 

πλιρθ λειτουργικότθτα τθσ κφρασ, όπωσ αρμοκάλυπτρα, ςαςί και καπάκι 

μθχανιςμοφ, κ.α. τα οποία να είναι ςυμβατά για χριςθ ςε χειρουργικοφσ χϊρουσ. 

Διαςτάςεισ ςε εκ. (Μ x Τ): 130 x 225 περίπου 

(Οι ακριβείσ διαςτάςεισ κα κακοριςτοφν κατόπιν τελικισ επιμζτρθςθσ ςτον 

προβλεπόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ). 

 

Δ. ΤΡΟΜΕΝΕ ΘΤΡΕ (ΕΙΟΔΟ WC ΑΘΕΝΩΝ – ΘΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΘ ΑΙΘΟΤΑ 

(ΠΡΟ STAFF ROOM) 

1.  υρόμενθ, Μονόφυλλθ Θφρα , πρεςαριςτι  

2.  Να είναι αμφίπλευρα επενδυμζνθ από αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ 

τουλάχιςτον 2,5 χιλιοςτϊν, κατάλλθλο για χριςθ ςε χειρουργεία.  Οι ιδιότθτεσ του 

αντιμικροβιακοφ υλικοφ να φζρουν πιςτοποίθςθ ISO 22196:2011. Θ αντιμικροβιακι 

του τεχνολογία να φζρει πιςτοποίθςθ κατά HACCP.  

3. Θωρακιςμζνθ με το απαραίτθτο πάχοσ μολφβδου, βάςει τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ 

Ακτινοπροςταςίασ. Διαςτάςεισ ςε εκ. (Μ x Τ): 80 x 225 περίπου 

(Οι ακριβείσ διαςτάςεισ κα κακοριςτοφν κατόπιν τελικισ επιμζτρθςθσ ςτον 

προβλεπόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ). 

 

υνολικι Ποςότθτα: Δφο (2) κφρεσ 

 

Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΘ ΘΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΘ ΑΙΘΟΤΑ (ΠΡΟ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟ) 

1 Εςωτερικι Θφρα , μονόφυλλθ, ανοιγόμενθ, πρεςαριςτι 

2 Να είναι αμφίπλευρα επενδυμζνθ από αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ τουλάχιςτον 

2,5 χιλιοςτϊν, κατάλλθλο για χριςθ ςε χειρουργεία.  

Οι ιδιότθτεσ του αντιμικροβιακοφ υλικοφ να φζρουν πιςτοποίθςθ ISO 22196:2011. Θ 

αντιμικροβιακι του τεχνολογία να φζρει πιςτοποίθςθ κατά HACCP. 

3 Θωρακιςμζνθ με το απαραίτθτο πάχοσ μολφβδου, βάςει τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ 

Ακτινοπροςταςίασ. 

4 Θ κφρα κα είναι πλιρθσ με πόμολα από ανοξείδωτο χάλυβα και κλειδαριά 

ςφμφωνα με το ςφςτθμα master των κλειδιϊν του Νοςοκομείου. Σο κυρόφυλλο κα 
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αναρτθκεί με τουλάχιςτον τζςςερισ ανοξείδωτουσ μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου, δφο 

πάνω και δφο κάτω. Διαςτάςεισ ςε εκ. (Μ x Τ): 90 x 225 

(Οι ακριβείσ διαςτάςεισ κα κακοριςτοφν κατόπιν τελικισ επιμζτρθςθσ ςτον 

προβλεπόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ). 

 

Σ. ΤΡΟΜΕΝΘ ΕΙΟΔΟ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟΤ-ΘΛΕΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1. υρόμενθ, Μονόφυλλθ Θφρα  

2. Να είναι αμφίπλευρα επενδυμζνθ από αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ 

τουλάχιςτον 2,5 χιλιοςτϊν, κατάλλθλο για χριςθ ςε χειρουργεία.  Οι ιδιότθτεσ του 

αντιμικροβιακοφ υλικοφ να φζρουν πιςτοποίθςθ ISO 22196:2011. Θ αντιμικροβιακι 

του τεχνολογία να φζρει πιςτοποίθςθ κατά HACCP.  

Διαςτάςεισ ςε εκ. (Μ x Τ): 80 x 225 περίπου 

(Οι ακριβείσ διαςτάςεισ κα κακοριςτοφν κατόπιν τελικισ επιμζτρθςθσ ςτον 

προβλεπόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ). 

 

Η. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΘ ΘΤΡΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΔΩΜΑΣΙΟΤ 

1.  Ανοιγόμενθ Θφρα , μονόφυλλθ, πρεςαριςτι 

2.  Να είναι αμφίπλευρα επενδυμζνθ από αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ 

τουλάχιςτον 2,5 χιλιοςτϊν, κατάλλθλο για χριςθ ςε χειρουργεία.  Οι ιδιότθτεσ του 

αντιμικροβιακοφ υλικοφ να φζρουν πιςτοποίθςθ ISO 22196:2011. Θ αντιμικροβιακι 

του τεχνολογία να φζρει πιςτοποίθςθ κατά HACCP. 

3.  Θ κφρα κα είναι πλιρθσ με πόμολα από ανοξείδωτο χάλυβα και κλειδαριά 

ςφμφωνα με το ςφςτθμα master των κλειδιϊν του Νοςοκομείου.. Σο κυρόφυλλο κα 

αναρτθκεί με τουλάχιςτον τρεισ ανοξείδωτουσ μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου, δφο 

πάνω και ζνα κάτω. 

Διαςτάςεισ ςε εκ. (Μ x Τ): 80 x 225 περίπου 

(Οι ακριβείσ διαςτάςεισ κα κακοριςτοφν κατόπιν τελικισ επιμζτρθςθσ ςτον 

προβλεπόμενο χϊρο τοποκζτθςθσ). 

 

ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ  ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΘ ΑΙΘΟΤΑ 

1. Τλικό βιομθχανικισ παραγωγισ (ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι 

πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001) κατάλλθλο για κρίςιμουσ Νοςοκομειακοφσ χϊρουσ 

22DIAB000023192 2022-02-08



32 

 

ςτουσ οποίουσ απαιτείται αςθψία και μζγιςτθ υγιεινι, όπωσ Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ. 

κ.λπ. 

2. Σο υλικό να παράγεται ςε φφλλα μονισ όψθσ, πάχουσ 2,5 mm τουλάχιςτον, 

με βάροσ όχι μεγαλφτερο των 4Kg/m2 και να είναι καταςκευαςμζνο από μθ 

πλαςτικοποιθμζνο PVC “UPVC” με ςατινζ επεξεργαςία. 

3. Σα φφλλα να παράγονται βιομθχανικά ςε διαφορετικζσ διαςτάςεισ, ϊςτε να 

ευνοείται θ φπαρξθ του μικρότερου αρικμοφ αρμϊν μετά τθν τοποκζτθςθ τουσ. ε 

κάκε περίπτωςθ όμωσ κα πρζπει να  διατίκεται και ςε διάςταςθ με μικοσ 

μεγαλφτερο του 1,00 m και φψοσ τουλάχιςτον 2,80m 

4. Να διακζτει αντιβακτθριακζσ ιδιότθτεσ και να μθν επιτρζπει τθν ανάπτυξθ 

των μικροβίων (όπωσ MRSA, E-Coli, κλπ) εξαςφαλίηοντασ τθν υγιεινι προςταςία ςτο 

χϊρο ςτον οποίο τοποκετείται. (Να ςυνοδεφεται με αντίςτοιχουσ κατά ISO ελζγχουσ 

ωσ προσ τθν δράςθ του, λχ ISO 22196.)  

5. Θ αντιμικροβιακι τεχνολογία του υλικοφ να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά 

HACCP και να φζρει δοκιμαςμζνθ αποτελεςματικότθτα ζναντι του ιοφ H1N1. 

7. Να ζχει χαμθλό κόςτοσ ςυντιρθςθσ και να μθ χρειάηεται αντικατάςταςθ για 

μεγάλθ χρονικι περίοδο. Να παρζχεται εγγφθςθ από το καταςκευαςτικό οίκο για 20 

ζτθ ωσ προσ τισ αντιμικροβιακζσ του ιδιότθτεσ. 

8.  Θ ςυναρμογι μεταξφ επάλλθλων φφλλων να γίνεται με τθ μζκοδο τθσ 

κερμοςυγκόλλθςθσ, με τθ χριςθ κορδονιοφ με τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ και του ιδίου 

καταςκευαςτικοφ οίκου. 

9. Κακαρι επιφάνεια, εφκολα πλενόμενθ, ανκεκτικι ςτισ οςμζσ, ςτθ μοφχλα 

και τουσ λεκζδεσ. 

10. Να είναι αδιάβρωτο, ανκεκτικό απζναντι ςτα περιςςότερα χθμικά τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιομθχανία τροφίμων και ςτθν Τγεία (να υποβλθκοφν 

ςχετικζσ εκκζςεισ)  

11. Να είναι ςφμφωνο με ΕΝ13501Β-S3-D0 για τθν αντοχι ςτθ φωτιά.  

12. Τψθλισ μθχανικισ αντοχισ, ανκεκτικό ςε ζντονθ και βίαιθ κροφςθ και 

ανκεκτικό ςτθν υγραςία. 

 

ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΝΕΡΟΧΤΣΘ (SCRUB UP) ΜΙΑ ΘΕΘ 
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Καταςκευαςμζνο εξ’ ολοκλιρου από INOX, κα φζρει κερμοςτατικι μπαταρία 

αγκϊνοσ. Θα παραδοκεί πλιρωσ εγκατεςτθμζνο με ςιφόνια αποχζτευςθσ.  

 

ΝΕΡΟΧΤΣΘ ΠΑΓΚΟΤ 

Εγκατάςταςθ ανοξείδωτου νεροχφτθ επί πάγκου φορμάικασ, εντόσ του χϊρου 

“STAFF ROOM”, με ςυνολικό μικοσ ςφνκεςθσ 1,5μ. περίπου. Ο νεροχφτθσ κα φζρει 

αναμεικτικι μπαταρία και κα ςυνδεκεί με τα δίκτυα κρφου – ηεςτοφ νεροφ και 

αποχζτευςθσ του Νοςοκομείου. Ο πάγκοσ κα είναι κατάλλθλοσ για τον εντοιχιςμό 

μικροφ ψυγείου τφπου mini bar διαςτάςεων (Π x Τ) 60 x 80 cm (θ προμικεια του 

ψυγείου δεν αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου). 

 

ΤΝΘΕΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΛΙΚΟΤ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΘ ΑΙΘΟΤΑ 

υνκζςεισ ντουλαπϊν αμφίπλευρα επενδυμζνεσ από αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ 

τουλάχιςτον 2,5 χιλιοςτϊν, κατάλλθλο για χριςθ ςε χειρουργεία. υνολικό μικοσ 

ςφνκεςθσ 2,5m περίπου. 

Οι ιδιότθτεσ του αντιμικροβιακοφ υλικοφ να φζρουν πιςτοποίθςθ ISO 22196:2011. Θ 

αντιμικροβιακι του τεχνολογία να φζρει πιςτοποίθςθ κατά HACCP.   

Κατά το ½ κα φζρουν ράφια μεταβλθτοφ φψουσ, το δε υπόλοιπο μζροσ κα διακζτει 

εςωτερικά ειδικά εξαρτιματα ανάρτθςθσ κακετιρων και τηάμι βιτρίνα. 

 

ΤΝΘΕΕΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΜΘΜΑΣΟ 

Πλιρθσ καταςκευι ξφλινων γραφείων με επιφάνειεσ εργαςίασ επενδεδυμζνεσ από 

αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ τουλάχιςτον 2,5mm, κατάλλθλο για χριςθ ςε 

χειρουργεία.  

Οι ιδιότθτεσ του αντιμικροβιακοφ υλικοφ να φζρουν πιςτοποίθςθ ISO 22196:2011. Θ 

αντιμικροβιακι του τεχνολογία να φζρει πιςτοποίθςθ κατά HACCP.   

Δφο εξ αυτϊν αφοροφν το Χϊρο του Χειριςτθρίου – Θλεκτροφυςιολογίασ, με 

ενδεικτικά μικθ 2,5m και 1,5m, αντίςτοιχα. Σο τρίτο αφορά τον χϊρο τάςθσ 

Αδελφισ με ενδεικτικό μικοσ 1m. 

 

Προμικεια και Εγκατάςταςθ Ραφιϊν τφπου Dexion 
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Καταςκευαςμζνα από ανοδιωμζνο χάλυβα, κα τοποκετθκοφν ςτουσ χϊρουσ τθσ 

αποκικθσ υλικοφ , όπωσ αυτό φαίνεται ςτο (β) επιςυναπτόμενο ςχζδιο κάτοψθσ 

(αρχείο Διαμόρφωςθ χϊρου-απαιτιςεισ κωράκιςθσ.pdf) 

 

Προμικεια και Εγκατάςταςθ Πτυςςόμενων Παραβάν  

Καταςκευαςμζνα από ειδικό πλενόμενο αδιαβροχοποιθμζνο φφαςμα. Θα 

ολιςκαίνουν οριηόντια ςε οδθγό αλουμινίου και κα εγκαταςτακοφν ςτουσ χϊρουσ 

Ανάνθψθσ (μεταξφ των δυο κζςεων νοςθλείασ, μικοσ 2m), Προετοιμαςίασ (μεταξφ 

του χϊρου και του εςωτερικοφ διαδρόμου, μικοσ 2m, και ςτθν είςοδο των 

Αποδυτθρίων, μικοσ 1m) και μεταξφ του WC Αςκενϊν και των Ακακάρτων, μικοσ 

1m (βλζπε αρχείο Διαμόρφωςθ χϊρου-απαιτιςεισ κωράκιςθσ.pdf). 

 

Προμικεια και Εγκατάςταςθ Ντουλαπϊν Αποδυτθρίων 

Ντουλάπεσ αποδυτθρίου καταςκευαςμζνεσ από επενδεδυμζνθ μοριοςανίδα 

ςυνολικοφ μικουσ 3,20m και φψουσ 1,70 m. Διαχωριςμζνα κάκετα ανά 40 cm με 

κφρα εφοδιαςμζνθ με κλειδαριά αςφαλείασ, εςωτερικά ζνα ράφι και μπάρα 

αλουμινίου για τθν τοποκζτθςθ κρεμάςτρασ.   

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΣΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

 

1.  Τποχρεϊςεισ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό  

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει:  

 

Να επιςκεφκοφν τον χϊρο εγκατάςταςθσ του μθχανιματοσ και να προβοφν ςε 

επιτόπια εξζταςθ τθσ κζςθσ και τθσ κατάςταςισ των εγκαταςτάςεων, ϊςτε να 

γνωρίηουν όλεσ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και να είναι ενιμεροι για το αντικείμενο του 

διαγωνιςμοφ.  

Να δθλϊςουν εγγράφωσ ότι πζραν τθσ αρχικισ εκτίμθςθσ του Νοςοκομείου, κα 

ελεγχκοφν από Πολιτικό Μθχανικό τα προςτικζμενα φορτία (μθχανιματα, φφλλα 

μολφβδου κλπ) προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι δεν διαταράςςεται θ ςτατικι 

επάρκεια του κτιρίου.  

22DIAB000023192 2022-02-08



35 

 

Να δθλϊςουν εγγράφωσ ότι ζχουν λάβει γνϊςθ όλων των τεχνικϊν όρων και  

προδιαγραφϊν και τουσ οποίουσ αποδζχονται χωρίσ καμία επιφφλαξθ. Επίςθσ να 

δθλϊςουν εγγράφωσ ότι θ προςφορά τουσ δεν κα ζχει καμία απόκλιςθ από τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κατακζτοντασ φφλλο ςυμμόρφωςθσ.  

 

Να διακζτουν οργανωμζνθ ομάδα ζργου με τουλάχιςτον ζναν Διπλωματοφχο 

Μθχανολόγο ι Θλεκτρολόγο Μθχανικό με εμπειρία ςτθν εγκατάςταςθ αντιςτοίχου 

εξοπλιςμοφ που κα αποδεικνφεται από παραςτατικά, ι βεβαιϊςεισ καλισ 

εκτζλεςθσ, για τθν καταςκευι ι ςυντιρθςθ παρόμοιων εγκαταςτάςεων.  

  

Να ζχουν τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία ςτθν καταςκευι ι ςυντιρθςθ παρόμοιων 

εγκαταςτάςεων, θ οποία κα αποδεικνφεται με επίςθμα ζγγραφα, όπωσ βεβαιϊςεισ 

καλισ εκτζλεςθσ, ςυμβάςεισ, τιμολόγια, κλπ.  

 

Να ζχουν πραγματοποιιςει τουλάχιςτον δφο ζργα ανάλογου αντικειμζνου 

(ανακαίνιςθ – αναδιαμόρφωςθ χϊρων ειδικϊν νοςοκομειακϊν εγκαταςτάςεων) ςε 

παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ Δθμόςιων Νοςοκομείων ι  Ιδιωτικϊν  Μονάδων Τγείασ,  

τα τελευταία πζντε ζτθ. Ωσ παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ νοοφνται χϊροι χειρουργείων, 

εντατικισ κεραπείασ, ακτινολογικϊν εργαςτθρίων, κεντρικισ αποςτείρωςθσ και 

γενικά χϊροι ειδικϊν απαιτιςεων μονάδων υγείασ.  

 

Να παρζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ςε υλικά και εργαςίεσ για τουλάχιςτον 

δυο (2) ζτθ για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ. 

 

Να διακζτουν εν ιςχφ και να κατακζςουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα 

πιςτοποιθτικά: 

1. ISO 9001:2018 ςτα αντικείμενα τθσ εμπορίασ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, ι 

καταςκευϊν  

ISO 14001:2015 (περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ) 

 

Θ μθ κατάκεςθ των ςτοιχείων των ανωτζρω παραγράφων αποτελεί ςτοιχείο 

αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό.  
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2. Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ςφμφωνα 

με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και να παραδϊςει τθν εγκατάςταςθ ςε πλιρθ και 

αςφαλι λειτουργία.  

 

Ο Ανάδοχοσ με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ κα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, ϊςτε θ 

Σεχνικι Τπθρεςία να ενθμερϊςει τα τμιματα του Νοςοκομείου για τυχόν διακοπζσ 

λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων λόγω τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Ο Ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντονίςει τθν εξζλιξθ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ των ειδϊν 

με τα λοιπά ςυνεργεία που τυχόν κα δραςτθριοποιθκοφν ςτο χϊρο, και να 

ακολουκιςει το χρονοδιάγραμμα εξζλιξθσ τθσ εγκατάςταςθσ που κα κακοριςτεί 

από τθν αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ που κα ορίςει το 

Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 

 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτθν Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ πλιρεσ μθτρϊο των εκτελεςκειςϊν εργαςιϊν, 

μθτρϊο των μθχανθμάτων που εγκαταςτάκθκαν με τα τεχνικά τουσ ςτοιχεία κακϊσ 

και καταςκευαςτικά ςχζδια (“as built”). Θ ζκδοςθ των απαραιτιτων πολεοδομικϊν 

αδειϊν (εργαςιϊν μικρισ κλίμακοσ ι οτιδιποτε ςχετικό απαιτθκεί) κα γίνει με τθ 

ςυνδρομι του Αναδόχου.  

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει κάκε αναλϊςιμο υλικό που απαιτείται για τθν 

ορκι και ταχεία υλοποίθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Σόςο ο τρόποσ 

εργαςίασ όςο και ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ κα καλφπτουν τισ Ελλθνικζσ και 

Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ.  

 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν πιςτι εφαρμογι των διατάξεων 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί αςφάλιςθσ και αςφάλειασ προςωπικοφ του. Σα ζξοδα 

μετάβαςθσ και διαμονισ του προςωπικοφ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.  
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Σο προςωπικό του Αναδόχου υποχρεοφται να ςυμπεριφζρεται κόςμια προσ το 

προςωπικό του Νοςοκομείου, τουσ αςκενείσ και τουσ ςυνοδοφσ τουσ.  

 

Σο Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα τθσ εποπτείασ και του ελζγχου των εκτελουμζνων 

εργαςιϊν από τον Ανάδοχο, γεγονόσ που δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν 

ευκφνθ του για τισ εργαςίεσ που εκτελεί. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με 

τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ και υποδείξεισ που κα γίνονται από τθν Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ, εφόςον αυτζσ δεν αντίκεινται ςτουσ 

ςυμβατικοφσ όρουσ.  

 

Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν από τον Ανάδοχο, χωρίσ να προκαλζςουν αναςτάτωςθ 

ι να παρεμποδίςουν τθ λειτουργία του Νοςοκομείου, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ από 8.00 π.μ. ζωσ 15.00 μ.μ. Κατ’ εξαίρεςθ μποροφν οι εργαςίεσ να 

πραγματοποιθκοφν και κατά τθ διάρκεια απογευματινισ ι βραδινισ βάρδιασ, 

κακϊσ και αββατοκφριακα ι αργίεσ, για λόγουσ εξαςφάλιςθσ τθσ εφρυκμθσ 

λειτουργίασ του Νοςοκομείου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτό κα γίνει μετά από 

ςυνεννόθςθ με τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ. 

 

Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ μπορεί να μετακζςει τισ θμερομθνίεσ 

ζναρξθσ των εργαςιϊν, ζπειτα από γραπτι ενθμζρωςθ προσ τον Ανάδοχο, ι ζπειτα 

από γραπτό αίτθμα του Αναδόχου, εφόςον δεν διαταράςςεται θ εφρυκμθ 

λειτουργία του Νοςοκομείου.  

 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςε απόλυτθ ςυνεννόθςθ με τθ Διεφκυνςθ 

Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Νοςοκομείου. Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ του 

Αναδόχου ςτισ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ και 

τθν παρουςία των τεχνικϊν του Νοςοκομείου.  

 

Σα υλικά που κα τοποκετοφνται κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, άριςτθσ 

ποιότθτασ, πιςτοποιθμζνα κατά ISO, ι ΕΛΟΣ, κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ και κα εγκρίνονται πριν από τθν τοποκζτθςι τουσ από τθν Σεχνικι 

Τπθρεςία του Νοςοκομείου. Ειδικά τα υλικά που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία του 
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ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνων οίκων ςφμφωνα 

με το ISO 13485:2016.  

Σα παλιά υλικά που κα αφαιροφνται από τισ εγκαταςτάςεισ κα τοποκετοφνται ςε 

χϊρο που κα υποδεικνφεται από το Νοςοκομείο. Θ απομάκρυνςθ όλων των 

άχρθςτων προϊόντων εκτόσ του Νοςοκομειακοφ χϊρου αποτελεί υποχρζωςθ του 

Αναδόχου. Για όλεσ τισ κατεδαφίςεισ, αποξθλϊςεισ και γενικά εργαςίεσ κα 

τθρθκοφν οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ του Τπουργείου Τγείασ και είναι υποχρεωτικόσ 

ο διαχωριςμόσ υλικϊν για ανακφκλωςθ. 

 
Επιςθμαίνεται ότι κατόπιν, ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ από τθν Διοίκθςθ τθσ 7θσ ΤΠΕ ΚΡΘΣΘ, 

κα προκθρυχκεί δθμόςιοσ Θλεκτρονικόσ, Ανοικτόσ, Άνω των Ορίων (Διεκνισ) Διαγωνιςμόσ 

για τθν Προμικεια και Σοποκζτθςθ των υλικϊν για τθν μετατροπι του χϊρου τθσ 

βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ μονάδα Κάρδιο Αγγειογραφίασ, με φορζα υλοποίθςθσ το 

τμιμα προμθκειϊν του Γ.Ν. Χανίων, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

οικονομικι προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε ΤΓΧΡΟΝΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) 

Κακαιρζςεισ δομικϊν ςτοιχείων, 

καταςκευι νζασ τοιχοποιίασ 

γυψοςανίδασ 

1.1 6.400 

Προμικεια και Εγκατάςταςθ 

Ακτινοπροςταςίασ (μολυβδοκωρακίςεισ 

τοιχοποιίασ-μολυβδφαλοσ χειριςτθρίου) 

1.2 33.800 

Καταςκευι αναρτθμζνθσ ψευδοροφισ 

αντιμικροβιακϊν ορυκτϊν ινϊν 
1.4 4.800 

Προμικεια και Εγκατάςταςθ μεταλλικϊν 

ραγϊν ςτιριξθσ οροφισ 
1.6 - 1.7 4.000 

Καταςκευι ενδοδαπζδιων καναλιϊν 1.8 2.800 

Προμικεια και τοποκζτθςθ αγϊγιμου και 

αντιςτατικοφ δαπζδου - πιςτοποίθςθ 

αγϊγιμου δαπζδου 

1.9 - 1.10 8.800 

Αντιμικροβιακι βαφι χϊρων 1.11 4.200 

Είδθ υγιεινισ - πλακίδια 1.12 2.800 
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Θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν 

και αςκενϊν ρευμάτων (χωρίσ τισ 

υπερκλίνιεσ κονςόλεσ) 

2.Α και 2.Β 62.500 

Εγκαταςτάςεισ Ιατρικϊν Αερίων - 

υπερκλίνιεσ κονςόλεσ 
2.Γ και 2.Α.6 36.000 

ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΙΟΔΟ ΣΜΘΜΑΣΟ 

(ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ, ΑΤΣΟΜΑΣΘ, 

ΘΛΕΚΣΡΟΚΙΝΘΣΘ, ΤΡΟΜΕΝΘ) 

3.Α.1 3.550 

ΠΛΕΤΡΙΚΘ ΕΙΟΔΟ ΣΜΘΜΑΣΟ 

(ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ, ΑΤΣΟΜΑΣΘ, 

ΘΛΕΚΣΡΟΚΙΝΘΣΘ, ΤΡΟΜΕΝΘ) 

3.Α.2 3.550 

ΕΙΟΔΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΘ ΑΙΘΟΤΑ 

(ΘΩΡΑΚΙΜΕΝΘ, ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ, 

ΑΤΣΟΜΑΣΘ, ΘΛΕΚΣΡΟΚΙΝΘΣΘ, 

ΤΡΟΜΕΝΘ) 

3.Α.3 4.200 

ΔΤΟ ΤΡΟΜΕΝΕ ΘΤΡΕ (WC & STAFF 

ROOM) (ΘΩΡΑΚΙΜΕΝΕ , 

ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕ) 

3.Α.4 2.800 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΘ ΘΤΡΑ ΠΡΟ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟ 

(ΘΩΡΑΚΙΜΕΝΘ, ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ) 
3.Α.5 3.000 

ΤΡΟΜΕΝΘ ΕΙΟΔΟ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟΤ 

(ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ) 
3.Α.6 900 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΘ ΘΤΡΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ 

ΔΩΜΑΣΙΟΤ (ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ) 
3.Α.7 1.000 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΘ 

ΑΧΡΘΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
Β.2 3.600 

 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

(€) 
188.700,00 

 
ΦΠΑ 24% (€) 45.288,00 

 
ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 233.988,00 
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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