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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ 

«ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» 

 

                                                                                

Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ 

Σασ. Κωδ.         : 73300 

Πληποθοπίερ    : E. Νηοςζάκηρ                         

Σηλέθωνο         : 28210- 22300                                           

 Email             : entousakis@chaniahospital.gr 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ : Πρόςκληςη Πρώτησ (Α) 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%. 

 
 

ρεηηθά:  
1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα φινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο  
πγείαο». 

2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 
«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
πξνηχπσλ». 

3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθχθιην 
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί 
δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΔΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ‟ αξίζκ. 65/ 
17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ Φ11Ζ465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ‟ αξίζκ. 67/ 
19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Ζ)». 

4) Tε κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ». 

5) Σν κε αξίζκ. πξση. 1349/ 03-03-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθχθιην 
γηα ηελ παξάηαζε έσο ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2016 ηεο πξνζεζκίαο δηελέξγεηαο ηαθηηθψλ δηαγσληζκψλ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πγείαο βάζεη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ 
πνπ εγθξίζεθαλ, εγθξίλνληαη ή πξφθεηηαη λα εγθξηζνχλ δπλάκεη ηεο παιαηάο δηαδηθαζίαο – Ζ αιεζήο έλλνηα ησλ 
ιέμεσλ «επίζεκνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
πεξίπησζε (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο εγθπθιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο «Δλζσκάησζε ζε εληαίν 
θείκελν » (ΑΓΑ: Χ9ΖΘ465ΦΤΟ-41Η). 

6) Σν κε αξίζκ. πξση. 2750/16-05-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθχθιην 
γηα ηελ απαγφξεπζε πξνκήζεηαο αληηδξαζηεξίσλ ή/ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε 
ηαηξνηερλνινγηθφ κεράλεκα ζπγθεθξηκέλεο κφλνλ εηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξηψλ, ηνπ νπνίνπ ε 
ρξήζε ιακβάλεηαη δσξεάλ». 

7) Σν κε αξίζκ. πξση. 2765/25-05-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθχθιην 
γηα ηελ παξάηαζε έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα πξνκεζεηψλ απφ ηελ ΔΠΤ 
θαη ηνπο δεκνζίνπο θνξείο πγείαο βάζεη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ πνπ εγθξίζεθαλ, εγθξίλνληαη ή 
πξφθεηηαη λα εγθξηζνχλ δπλάκεη ηεο παιαηφηεξεο δηαδηθαζίαο». 

8) Σν κε αξίζκ. πξση. 3944/20-07-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Έγθξηζε 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ πνπ δηελεξγνχληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27§11 ηνπ Ν.3867/2010». 

9) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 
«Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν.4412/2016». 

Προσ  

1. ΕΗΔΗ (Διαβουλεφςεισ) 

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 
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10) Σν κε αξίζκ. πξση. 5657/28-11-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθχθιηνο 
γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ». 

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 άρθρου 2 παράγραφοσ 8 του ν. 4412/ 2016 όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει  

23) Σισ Διατάξεισ του ν4412/2016 όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει. 

 

 

Ζπειτα από την με θζμα 31ο / πρακτικό 36ο / 29-11-2021  Απόφαςη Δ (ΑΔΑΨ9Δ846907Σ-Ν0Β) 

ςχετικά με την ζγκριςη των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για την διαμόρφωςη του χϊρου τησ 

βιβλιοθήκησ, του ΓΝ Χανίων, προςκαλοφμε ςε ανοικτή πρϊτη (Α)ϋ Δημόςια Διαβοφλευςη μη 

δεςμευτικήσ ςυμμετοχήσ οικονομικϊν φορζων, με ςκοπό τη ςυλλογή εποικοδομητικϊν 

παρατηρήςεων και ςχολίων επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, για την για την προκήρυξη δημόςιου 

ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ τακτικοφ, διαγωνιςμοφ, για την προμήθεια και τοποθζτηςη υλικϊν για την  

διαμόρφωςη του χϊρου τησ βιβλιοθήκησ ςε μια ςφγχρονη μονάδα επεμβατικήσ κάρδιο – 

αγγειογραφίασ ςυνολικήσ εκτιμϊμενησ προχπολογιςθείςασ δαπάνησ 233.988,00 ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%. 

 

Η Διαβοφλευςη θα διαρκζςει από τισ 03/12/2021 ζωσ και τισ 20/12/2021 ημζρα Δευτζρα. 

Η παροφςα ανακοίνωςη θα αναρτηθεί ςτον ιςτότοπο του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο “Διαβουλεφςεισ” 
και ςτην ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr). 
Σα ςχόλια για τη διαβοφλευςη μποροφν να υποβληθοφν για το ςφνολο τησ διαβοφλευςησ άμεςα και 
αυτόματα, μζςω τησ πλατφόρμασ ΕΗΔΗ με την επιλογή «Καταχϊρηςη ςχολίου» και ειςαγωγή 
κειμζνου με πληκτρολόγηςη ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το ςφνολο των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα ςτην πλατφόρμα διαβουλεφςεων του ΕΗΔΗ δεν γίνεται 
επιςφναψη αρχείων.  
Αρχεία μποροφν να αποςταλοφν ςτο  
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτοιχείων που δεν 
μποροφν να ενςωματωθοφν ωσ κείμενο ςτην «Καταχϊρηςη ςχολίου» και είναι ςημαντικά για τη 
διαβοφλευςη (π.χ. χάρτεσ, φωτογραφίεσ κ.λπ.).  

http://www.chaniahospital.gr/
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Κάθε αποςτολή ςτο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται.  
ε περίπτωςη που διαπιςτωθεί ότι η καταχϊρηςη των ςχολίων μπορεί να γίνει με ειςαγωγή 
κειμζνου ςτο πεδίο «Καταχϊρηςη ςχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηςη των εν λόγω ςχολίων από 
τον διαχειριςτή των διαβουλεφςεων, αλλά θα ενημερϊνεται ο αποςτολζασ για τη χρηςιμοποίηςη τησ 
επιλογήσ αυτήσ, εφόςον επιθυμεί την ανάρτηςη των ςχολίων του. 
ε κάθε περίπτωςη τα ςχόλια που ζρχονται ςτο  
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποςτζλλονται ςτην αναθζτουςα αρχή που επιθυμεί τη 
διαβοφλευςη.  
Μετά το πζρασ τησ προθεςμίασ για τη διενζργεια τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ, θα αναρτηθεί ςχετική 
ανακοίνωςη ςτην ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr) με τα 
ςτοιχεία των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετείχαν ςτη διαδικαςία και θα αναρτϊνται οι 
παρατηρήςεισ που υποβλήθηκαν.  
Επιςημαίνεται ότι τα καταχωρημζνα ςχόλια των οικονομικϊν φορζων, αναρτϊνται αυτοφςια ςτην 
ηλεκτρονική φόρμα του ΕΗΔΗ, ωσ ςχόλια τησ ανακοίνωςησ διενζργειασ τησ Δημόςιασ 
Διαβοφλευςησ. 
Η τελική απόφαςη τησ επιτροπήσ προδιαγραφϊν πρζπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμωσ 
αιτιολογημζνη, διάλογο των ςυντακτϊν τησ με τουλάχιςτον τα εξήσ ζξι (6) ςτοιχεία :  

1) Σο υλικό που τησ παραδίδεται από το Σμήμα Προμηθειϊν. 
2) Σισ εν γζνει διεθνείσ παραδεδεγμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα.  
3) Σισ παραδοχζσ τησ επιςτήμησ. 
4) Σην εμπειρία.  
5) Συχόν κοινωνικζσ απαιτήςεισ. 
6) Σα αποτελζςματα τησ διαβοφλευςησ που  προηγήθηκε επί του τελικοφ ςχεδίου των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων.  

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι αποφάςεισ τησ ΕΠΤ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε ςτον 
επίςημο ιςτότοπο αυτήσ. 
Παρακαλείςθε για την ανταπόκριςη και ςυμμετοχή ςασ ςτη διαδικαςία τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ. 
 
 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΙΧΝ 

 

ΜΠΔΑ ΓΔΧΡΓΙΟ 

 
 
Κνηλνπνίεζε: 

1. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ  

 
πλεκκέλα (1) :  
 
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο           
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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 

Πποϋπολογιζμόρ: 233.988,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ 
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ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο εληεηαγκέλεο πξάμεο «Πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε Μηθηνχ πζηήκαηνο Φεθηαθήο Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο» (CPV 
33111721-1) ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κξήηε 2014-2020» κε θσδηθφ 
ΟΠ 5052145  θαη γηα ηελ παξαιαβή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξνπ 
ζπζηήκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο πξψελ βηβιηνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη 
αλαγθαίεο εξγαζίεο δηακφξθσζεο, ζσξάθηζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ 
γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ ζε απηφλ 
πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ην λέν κεράλεκα SIEMENS ARTIS Zee Floor.  

 

Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Οη απαηηήζεηο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο πιηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 
ρψξσλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
λένπ Μηθηνχ πζηήκαηνο Φεθηαθήο Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ απφ 
ηε κειέηε εγθαηάζηαζεο, ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξέδσζε ε 
πξνκεζεχηξηα εηαηξεία SIEMENS, ηηο απαηηήζεηο ζσξάθηζεο ζχκθσλα κε 
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο αθηηλνπξνζηαζίαο, θαζψο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ 
εξγαζηεξίνπ Αηκνδπλακηθήο θαη Αγγεηνγξαθίαο. ηελ παξνχζα ελφηεηα δίλεηαη 
ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ αλαγθαίσλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. Σν 
Παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπο, πεξηιακβάλεη: 

α) ρέδην θάηνςεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο 
φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην λέν ζχζηεκα, θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ 
Ηζνγείνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ θφκβνπ Β2 (αξρείν Γ.Ν. ΥΑΝΙΧΝ ΚΑΣΟΦΗ 

ΙΟΓΔΙΟΤ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.pdf). 

β) ρέδην θάηνςεο φπνπ απεηθνλίδεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Δξγαζηεξίνπ θαη νη απαηηήζεηο ζσξάθηζεο 
αθηηλνπξνζηαζίαο (αξρείν Γηακόξθωζε ρώξνπ-απαηηήζεηο ζωξάθηζεο.pdf)  

γ) ρέδηα κειέηεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ SIEMENS, ζηα νπνία 
απνηππψλνληαη θαη θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε 
δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
λένπ ζπζηήκαηνο (αξρείν CHANIA Artis Zee Floor - proposal v.4 - final v.1, 
πηλαθίδεο 1 – 4 θαηά πεξίπηωζε).  

εκείσζε: γηα ηε γεληθφηεξε αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηζρχεη ην 
πξναλαθεξφκελν ζρέδην θάηνςεο (β) 

 

1. Ππομήθεια – Δγκαηάζηαζη Τλικών για ηη Γιαμόπθωζη Υώπων  

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ γηα ηελ 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηνπ λένπ Μηθηνχ πζηήκαηνο Φεθηαθήο Καξδην-
Αγγεηνγξαθίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, βάζεη ηνπ επηζπλαπηφκελνπ ζην Παξάξηεκα 

ζρεδίνπ (β) Γηακόξθωζε ρώξνπ-απαηηήζεηο ζωξάθηζεο. πγθεθξηκέλα: 

1. Καζαηξέζεηο ηνηρνπνηίαο απφ δηπιή γπςνζαλίδα, απνμήισζε 

θνπθσκάησλ, πιαθηδίσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο, φπνπ απαηηείηαη. 

Καηαζθεπή λέαο ηνηρνπνηίαο κε δηπιή γπςνζαλίδα πάρνπο 12,5mm, κε 

κφλσζε απφ πεηξνβάκβαθα 60kg/m2. Δληζρπκέλνο ζθειεηφο ηχπνπ 

UA, ζηα θξίζηκα αλνίγκαηα ηνπνζέηεζεο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. 
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2. Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Αθηηλνπξνζηαζίαο (κνιπβδνζσξαθίζεηο) 

ηνπ Υψξνπ Δμεηάζεσλ, βάζεη κειέηεο αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ 

θαη φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην (β) 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Μνιπβδχαινπ κεηαμχ ηνπ Υεηξηζηεξίνπ θαη 

ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ). Σα κνιπβδφθπιια ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο 

ηεο ηνηρνπνηίαο γπςνζαλίδαο, θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπλέρεηα ηεο ζσξάθηζεο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο (ε 

ζσξάθηζε ζα πεξηιακβάλεη φια ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ ηνηρνπνηία). Ζ ζσξάθηζε ζα εθηείλεηαη απφ ην 

δάπεδν κέρξη ην χςνο ησλ 2,90m.  

3. Δμαζθάιηζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν, θάησ απφ πάγθν/γξαθείν ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ ηνπ θαξδην-αγγεηνγξάθνπ, ηεο κνλάδαο ηνπ Control Room 

Distributor. Γηαζηάζεηο (M x Y) 105,4cm x 40,9cm, απφ θαηάιιεια 

εληζρπκέλν θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο. 

4. Αλαξηεκέλε ςεπδνξνθή νξπθηψλ ηλψλ ζε θαηάιιειε ππνδνκή 

ζθειεηνχ 60x60cm. Ζ ςεπδνξνθή ζα θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε ην 

θαζαξφ χςνο απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κέρξη ηελ 

ςεπδνξνθή ζα είλαη απφ 2,90m έσο 3,10m. Οη πιάθεο ηεο 

ςεπδνξνθήο ζα είλαη αληηκηθξνβηαθέο, κε επηθνιιεκέλν θχιιν PVC 

ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη κεκβξάλε πνιπαηζπιελίνπ ζηελ 

εζσηεξηθή επηθάλεηα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Danotile ηεο ΚNAUF. 

5. Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζβαζηκφηεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

θακπηλψλ “Generator” No 1.26, System control cabinet No 1.28, Cable 

cabinet No 1.29 θαη Cooling unit Νν 1.27 ζην Σερληθφ Γσκάηην, ην χςνο 

ησλ νπνίσλ είλαη 2.20m. 

Μεηαμχ θακπηλψλ θαη νξνθήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θελφ min. 30cm 

γηα ιφγνπο απνβνιήο ζεξκφηεηαο. 

6. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεηαιιηθήο δηάηαμεο ζηελ νξνθή γηα ηελ 

ζηήξημε ηεο αλάξηεζεο ηνπ κφληηνξ “DCS Large Display ” No 1.06, ηνπ 

θηλεηνχ πεηάζκαηνο κνιπβδπάινπ θαη εμεηαζηηθήο ιπρλίαο “Upper body 

radiation shield with LED OR” No 1.07 θαη ηνπ ζηαζεξνχ πεηάζκαηνο 

κνιπβδπάινπ “Upper body radiation shield” No 1.07a. (Βι. ζρέδην (γ), 

Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο).  

Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηεο θάησ πιεπξάο ησλ ξαγψλ ηχπνπ Unistrut θαη 

ηνπ ηειηθνχ δαπέδνπ ζα πξέπεη λα είλαη απφ 2.90m έσο 3.10m.  

Οη ξάγεο ηχπνπ Unistrut ζα πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλεο θαη 

αθιφλεηεο γηα λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ 

κφληηνξ θαη ηνπ θηλεηνχ πεηάζκαηνο κνιπβδπάινπ θαη εμεηαζηηθήο 

ιπρλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επεκβάζεσλ (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 3, 

Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο). 

7. Καηαζθεπή ζηήξημεο ηεο εμφδνπ θαισδίσλ νξνθήο “ceiling outlet for 

floor stand”. 

Πξνζνρή: Οη ζπγθεθξηκέλεο ξάγεο κήθνπο 50cm ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ 10cm ςειφηεξα απφ φιεο ηηο ππφινηπεο (Βι. ζρέδην (γ), 

Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο). 
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8. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελδνδαπέδησλ θαλαιηψλ απφ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα 2 ρηι., κε αθαηξνχκελν θάιπκκα, επηζθέςηκα ζε 

φιν ην κήθνο ηνπο (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο 

νξνθήο). 

9. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Αγψγηκνπ Γαπέδνπ 

Αθνξά ηνπο ρψξνπο ηνπ Υεηξηζηεξίνπ θαη ηεο Δπεκβαηηθήο Αίζνπζαο. 
Απνμήισζε ηεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο (δάπεδν ιηλνηάπεηα). 
Έιεγρνο θαη εθφζνλ απαηηείηαη απνθαηάζηαζε επηπεδφηεηαο 
ππνζηξψκαηνο θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζηξσζε κε αγψγηκα 
δάπεδα. Σα δάπεδα ζα επηθνιιεζνχλ ζε ππφζηξσκα ιείν, ζηέξεν, 
επίπεδν θαη κφληκα ζηεγλφ ρσξίο ππνιείκκαηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, 
ηπρφλ ξσγκέο ή άιιεο αηέιεηεο.  
Δπίζηξσζε πιέγκαηνο ραιθνηαηληψλ, ζχλδεζε ηνπ πιέγκαηνο µε ηελ 
γείσζε ηνπ ρψξνπ, επίζηξσζε ηνπ λένπ αγψγηκνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ 
µε αγψγηκε θφιια.  
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ 
αγσγηκφηεηαο ηνπ δαπέδνπ, ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 1/2004 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο.  
Οη ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ησλ δαπέδσλ θαηά ην πξφηππν EN 1081 ζα 
είλαη:  
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε γείσζεο R2: 
10 KΧ < ηηκέο R2 
50 KΧ < κέζνο φξνο ηηκψλ R2  
Ζιεθηξηθή επηθαλεηαθή αληίζηαζε R3: 
10 ΚΧ < ηηκέο R3 < 5 MΧ 
25 ΚΧ < κέζνο φξνο ηηκψλ R3 < 1 MΧ 
 
Αγψγηκν νκνηνγελέο δάπεδν PVC ζε ξνιά, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
2.0mm, κε κεγάιε αληνρή ζηα ρεκηθά θαη ζηελ ζθιεξή θαηαπφλεζε 
απφ ηνλ ηξνρήιαην εμνπιηζκφ ηνπ ρεηξνπξγείνπ, επθιεθηφηεηα ηνπ 
δαπέδνπ βάζεη ηνπ ΔΝ 13501-1 (θαηεγνξία Bfl-s1), θαη 
αληηνιηζζεξφηεηα R9 βάζεη ηνπ DIN 51130. 
πγθφιιεζε ησλ αξκψλ κε εηδηθή αγψγηκε θφιια κε ηελ κέζνδν ηεο 
ζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά εξγαιεία θαη εηδηθφ 
ζεξκνζπγθνιιεηηθφ θνξδφλη ζπγθφιιεζεο γηα δάπεδν PVC, πάρνπο 
3,5 mm. Σν πιάηνο ηνπ αξκνχ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 3,5 mm, 
ην δε βάζνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηα 2/3 ηνπ πάρνπο ηνπ 
δαπέδνπ θαη πνηέ κεγαιχηεξν απφ ηα 2 mm, δειαδή ην κηζφ ηνπ 
πάρνπο ηνπ θνξδνληνχ αξκνθφιιεζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο 
αξκνθφιιεζεο ε πεξίζζεηα ηνπ αξκνχ ζα αθαηξεζεί κε εηδηθά εξγαιεία 
έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ θαζψο θαη ε κε 
δηαθνξνπνίεζε χςνπο κεηαμχ ησλ θχιισλ ησλ αξκψλ. 
Σνπνζέηεζε θνίινπ ζνβαηεπί, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 cm επί ηνπ 
ηνίρνπ, ην νπνίν  ζα δεκηνπξγείηαη κε ηελ αλαδίπισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
δαπέδνπ ρσξίο θνπέο (ρσξίο αξκφ) γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ζθξάγηζε. 
Ζ ειαθξψο θακππισκέλε γσλία κεηαμχ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ 
επηηπγράλεηαη κε έηνηκν δηακνξθσηηθφ πξνθίι, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 
ηπρφλ ξεγκάησζε ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ή θαηά ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ. Οη γσλίεο (εζσηεξηθέο θαη 
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εμσηεξηθέο) ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ψζηε λα κελ 
ππάξρνπλ θελά θαη νη δηάθνξεο επηθάλεηεο λα είλαη πιήξσο 
ζθξαγηζκέλεο. 

10. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Αληηζηαηηθνχ Γαπέδνπ 

Αθνξά ηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο. 
Αληηζηαηηθά δάπεδα λνζνθνκείσλ κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, ζχκθσλα 
κε πξνδηαγξαθέο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ψζηε λα ζπκβάιινπλ, ζε 
έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ γηα ηνπο αζζελείο θαη ην ελ ιφγσ Σκήκα. 
πγθεθξηκέλα, λα είλαη επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, γηα λα 
αληέρνπλ ζηελ έληνλε θζνξά απφ ηα ηξνρήιαηα θαξφηζηα θαη θνξεία, 
νκνγελνχο πθήο ψζηε φζν θαη αλ θζαξνχλ λα θαίλεηαη πάληα πιηθφ θαη 
φρη ππφζηξσκα, θαη λα ηνπνζεηνχληαη κε θνξδφληα αξκνθφιιεζεο θαη 
κε ζνβαηεπί κε δηακφξθσζε ίδηνπ πιηθνχ, ψζηε  ζηα  πιαζηηθά δάπεδα  
λνζνθνκείσλ  λα  κελ  κέλνπλ  θαζφινπ  εζηίεο  αλάπηπμεο κηθξνβίσλ. 
Αλαθεξφκαζηε ζε δάπεδν PVC, πςειήο πγηεηλήο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iQ 
Granit Tarkett πάρνπο 2mm νκνγελνχο ζχλζεζεο, κε δηαζθάιηζε 
πνηφηεηαο ζχκθσλε κε ην ISO 9001. Να είλαη αληηζηαηηθφ, κε πςειά 
επίπεδα αλζεθηηθφηεηαο, επθακςίαο θαη αληνρήο ζηε ζθιεξή ρξήζε. 
Αληνρή θιάζεο Bfl - s1 ζε ππφζηξσκα ηζηκέληνπ, έλαληη ζηελ 
ππξθαγηά, ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 13501-1.  Αληίζηαζε νιίζζεζεο 
θιάζεο R9, θαηά DIN 51130. 
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο, ηελ θαηαζθεπή ησλ αξκψλ 
θαη ησλ ζνβαηεπί ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα γηα ηα αγψγηκα δάπεδα.  
Γεληθφηεξα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ δαπέδσλ, αγψγηκσλ θαη 
αληηζηαηηθψλ, αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

11. Αληηκηθξνβηαθή Βαθή 

Υξσκαηηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο κε δπν ρέξηα νηθνινγηθήο 
αληηκηθξνβηαθήο βαθήο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ VITEX Satin Eco. Ζ 
απφρξσζε ηεο βαθήο ζα επηιεγεί απφ ηελ Τπεξεζία. Πξν ηεο βαθήο ε 
ηνηρνπνηία ζα αζηαξσζεί κε θαηάιιειν αζηάξη γπςνζαλίδαο, ζπκβαηφ 
κε ηελ νηθνινγηθή αληηκηθξνβηαθή βαθή.  

12. Δίδε πγηεηλήο – Δπελδχζεηο πιαθηδίσλ 

ην ρψξν Πξνεηνηκαζίαο Αζζελψλ (ζηε ζέζε δπν πθηζηάκελωλ 
ληπηήξωλ, νη νπνίνη απνμειώλνληαη από ην ρώξν 12.04 ηωλ 
απνδπηεξίωλ πνπ ελζωκαηώλεηαη ζην ρώξν Πξνεηνηκαζίαο, βι. 
ζπλεκκέλα ζρέδηα (α) θαη (β)), ζα ηνπνζεηεζεί ρεηξνπξγηθφο λεξνρχηεο 
(scrub up) κηαο ζέζεο (ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ scrub up δελ 
απνηειεί ππνρξέωζε ηνπ αλαδόρνπ). Ο ηνίρνο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην 
scrub up ζα επελδπζεί κε λέα πιαθίδηα έσο ην χςνο 1,20 cm. Οκνίσο, 
ζα επελδπζεί ν ρψξνο WC Αζζελψλ –  Αθάζαξηα. Ζ επηινγή ηνπ ηχπνπ 
ησλ πιαθηδίσλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Θα 
αληηθαηαζηαζνχλ επίζεο ηπρφλ ζπαζκέλα πιαθίδηα ζηνπο ρψξνπο ησλ 
WC – Απνδπηεξίσλ Πξνζσπηθνχ. Σα ινηπά πθηζηάκελα είδε πγηεηλήο 
ησλ WC θαη ησλ Απνδπηεξίσλ (ληπηήξεο θαη ιεθάλεο) παξακέλνπλ σο 
έρνπλ.  
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2. Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ηλεκηπομησανολογικού εξοπλιζμού 

Α. Ηλεκηπικέρ Δγκαηαζηάζειρ Ιζσςπών Ρεςμάηων 

ε φιε ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζα εθαξκνζζεί ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384, 

θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΓΤ8/Β/νηθ.10213/27-01-

2005). Δθαξκφδνληαη επίζεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ελφηεηαο 

“Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ ξεπκάησλ” ηνπ (δ) ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

1. Γίθηπα Γηαλνκήο – Ζιεθηξηθνί πίλαθεο – Καισδηψζεηο θαη απηνκαηηζκνί 

πζηήκαηνο Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο  

Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ απαηηνχληαη παξνρέο 

ειεθηξηθψλ πηλάθσλ απφ δίθηπα Ζ/Ε & UPS. Γηα κελ ηελ ηξνθνδφηεζε 

απφ δίθηπν Ζ/Ε ζα θαηαζθεπαζζνχλ παξνρέο απφ Πίλαθα Γηαλνκήο 

Υακειήο Σάζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε απφ δίθηπν 

UPS ζα εγθαηαζηαζεί απηφλνκν UPS (ηξηθαζηθφ, on-line, ηζρχνο 

10kVA) ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία (ε 

πξνκήζεηα ηεο ζπζθεπήο UPS δελ απνηειεί ππνρξέωζε ηνπ Αλαδόρνπ). 

Αλαιπηηθφηεξα απαηηνχληαη: 

 Πξνκήζεηα παξνρηθνχ θαισδίνπ θαη θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ειεθηξηθήο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ γξακκή ζα νδεγεζεί ζηνλ 

Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα ρψξνπ Σερληθνχ Γσκαηίνπ απφ ηνλ θεληξηθφ 

πίλαθα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ζην ππφγεην ηνπ θφκβνπ Β2 (έλα 

επίπεδν θάησ απφ ηελ αίζνπζα). Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 

Ζιεθηξνινγηθνχ Πίλαθα ρψξνπ Σερληθνχ Γσκαηίνπ θαζψο θαη ησλ 

θαισδίσλ ξεχκαηνο NYAF, απφ ηνλ Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα έσο ην 

δάπεδν ησλ θακπηλψλ Generator (PU1) No 1.26 θαη System Control 

Cabinet (SC1) No 1.28 κε min. επηπιένλ κήθνο 1m. (Βι. ζρέδην (γ), 

Πηλαθίδα 2, Ηιεθηξνινγηθά / Κιηκαηηζκνί / Γίθηπα).  

 Γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ινηπψλ θνξηίσλ ηνπ ρψξνπ (θωηηζκόο, 

πξίδεο, απηόλνκν θιηκαηηζηηθό Σερληθνύ Γωκαηίνπ, εθεδξηθέο γξακκέο) 

πξνβιέπνληαη 2 ειεθηξηθνί πίλαθεο ηχπνπ επηδαπέδηνπ εξκαξίνπ, κε 

παξνρή ν πξψηνο απφ ην δίθηπν Ζ/Ε θαη ν δεχηεξνο απφ UPS (γηα ηελ 

ηξνθνδνζία κέξνπο ηνπ θσηηζκνχ θαη πξηδψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ 

ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ). Οη πίλαθεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

κεηαιιηθά αεξηδφκελα εξκάξηα ζηνλ δηάδξνκν έμσ απφ ηνλ ρψξν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, ηα νπνία ζα εληεζνχλ ελ κέξεη ζηελ ηνηρνπνηία απφ 

γπςνζαλίδα. Ζ παξνρή ηνπ πίλαθα Ζ/Ε ζα θαηαζθεπαζηεί κε θαηάιιειν 

παξνρηθφ θαιψδην πνπ ζα νδεγεζεί απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα δηαλνκήο 

ρακειήο ηάζεο ζην ππφγεην ηνπ θφκβνπ Β2.  

 ε θάζε έλαλ απφ ηνπο ειεθηξνινγηθνχο πίλαθεο ησλ ρψξσλ ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ ζα πξνβιεθζνχλ ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ πξφηππν IEC 60364-7-710. Οη θχξηνη ρψξνη ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 2 ηνπ πξνηχπνπ: “Υεηξνπξγεία, 

δσκάηην πξνεηνηκαζίαο, δσκάηηα αλάλεςεο, κνλάδεο εληαηηθήο 

ζεξαπείαο”, ζπλεπψο ζα πεξηιακβάλνπλ ζχζηεκα εμίζσζεο ηνπ 

δπλακηθνχ, ζχκθσλν κε ηα πξφηππα IEC 60364-7-710, ΔΛΟΣ HD 384, 

θαζψο θαη κε ην ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ (ΓΤ8/Β/ΟΗΚ 
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49727). ηα κελ θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ειεθηξνλφκνη δηαθπγήο, ελψ ζηα αληίζηνηρα 

ξεπκαηνδνηψλ θαη ηξνθνδνζίαο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ κεηαζρεκαηηζηέο 

απνκφλσζεο κε ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαζψο θαη 

ζχζηεκα ειέγρνπ κφλσζεο ησλ δηθηχσλ. Όινη νη ειεθηξνλφκνη 

δηαθπγήο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ξεχκα δηαθπγήο < 30 mA. Βάζεη ησλ 

απαηηνχκελσλ θνξηίσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πξνβιέπνληαη 3 

κεηαζρεκαηηζηέο απνκφλσζεο, ησλ 4KVA έθαζηνο, γηα ηνλ πίλαθα 

δηθηχνπ Ζ-Ε θαη, νκνίσο, 3 κεηαζρεκαηηζηέο απνκφλσζεο ησλ 4KVA, 

έθαζηνο, γηα ηνλ πίλαθα δηθηχνπ UPS. Απφ ηνπο ελ ιφγσ 

κεηαζρεκαηηζηέο ζα θαιχπηεηαη θαη ε ηξνθνδνζία ηεο πξίδαο ζηελ 

βάζε ηνπ “Tilting Patient Table” No 1.02  (4kV isolation test voltage, 

output power ≈ 700 VA). Ζ πξνκήζεηα ηεο πξίδαο θαη ε θαισδίσζή ηεο 

απφ ηνλ πίλαθα έσο ηελ βάζε ηνπ Tilting Patient Table, απνηειεί 

ππνρξέσζε ηεο Siemens. 

 Όινη νη πίλαθεο ζα έρνπλ ρσξηζηέο κπάξεο νπδέηεξνπ θαη γείσζεο. Σα 

πιηθά θάζε πίλαθα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο 

ζηε ζέζε ηνπ πίλαθα. Οη θεληξηθέο δηαλνκέο ηξνθνδνζίαο πηλάθσλ 

πξνζηαηεχνληαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο κε ξπζκηδφκελα 

ζεξκηθά θαη ζηαζεξά καγλεηηθά ζηνηρεία. ηελ άθημε θάζε πίλαθα 

παξεκβάιιεηαη κφλν δηαθφπηεο θνξηίνπ θαη φρη κέζν πξνζηαζίαο. Ζ 

πξνζηαζία γξακκψλ θσηηζκνχ, ξεπκαηνδνηψλ θ.ι.π. γίλεηαη κε 

κηθξναπηφκαηνπο. Γηα ηηο γξακκέο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξναπηφκαηνη κε θακπχιε ηχπνπ Β ελψ γηα ηηο 

αληίζηνηρεο θίλεζεο π.ρ. κηθξνί κεκνλσκέλνη αλεκηζηήξεο θαη ζπζθεπέο 

κε θηλεηήξεο, κηθξναπηφκαηνη κε θακπχιε ηχπνπ C. Όια ηα θπθιψκαηα 

θσηηζκνχ, κνλνθαζηθψλ ξεπκαηνδνηψλ θαη κηθξψλ ζπζθεπψλ 

πξνζηαηεχνληαη (αλά νκάδεο έσο 6 θπθισκάησλ) κε ειεθηξνλφκνπο 

δηαξξνήο έληαζεο. Ζ πξνζηαζία γξακκψλ θηλεηήξσλ αληιηψλ θαη 

αλεκηζηήξσλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο 

κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία 

(Motor Starters) θαη ν έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα κε απηνκάηνπο (relays). Σα 

ζεξκηθά ζηνηρεία ζα ξπζκηζηνχλ ζην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπ θηλεηήξα ην 

νπνίν ζα δνζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Σφζν ην θχθισκα ηζρχνο 

φζν θαη ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο θηλεηήξεο 

πνπ ζα αγνξαζηνχλ ηειηθά.  

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε α) επηζθέςηκσλ πιαζηηθψλ επηηνίρησλ 

θαλαιηψλ κε δεκαηηθά αλά 0,5m (ε ηειηθή ηνπο ηνπνζέηεζε ζα 

θαζνξηζηεί επί ηφπνπ, θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο), β) 

επηζθέςηκσλ κε δηάηξεησλ κεηαιιηθψλ θαλαιηψλ γ) επηζθέςηκσλ 

κεηαιιηθψλ ζραξψλ πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή. Σα παξαπάλσ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Βι. 

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

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιηθψλ γηα ηελ ζπλδεζκνινγία κεηαμχ ηνπ 

UPS 15kVA θαη ηεο θακπίλαο System Control Cabinet (SC1) No 1.28: 

Σν UPS έρεη 2 εηζφδνπο θαη 1 έμνδν. Οη θιέκεο ηνπ UPS είλαη γηα 



11 

 

θαιψδην 10mm² (ην θαιψδην ηεο SC1 είλαη 16mm²). Εεηείηαη ε 

θαηαζθεπή κηθξνχ Ζιεθηξνινγηθνχ Πίλαθα κε: α) Κιέκεο εηζφδνπ-

εμφδνπ θαισδίσλ ηζρχνο, β) Γηαθφπηε εηζφδνπ ΓΔΖ 4Υ63Α θαη γ) 

Γηαθφπηε εηζφδνπ UPS 4Υ63Α θαη απηφκαηε αζθάιεηα αλαρψξεζεο 

πξνο SC1 4Υ63Α. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε παξνρηθψλ θαισδίσλ: α) 

Αλαρψξεζε απφ Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα UPS πξνο UPS – δχν 

αλαρσξήζεηο (ην UPS έρεη δχν εηζφδνπο), β) Αλαρψξεζε απφ UPS 

πξνο Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα UPS θαη γ) Αλαρψξεζε απφ 

Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα UPS πξνο SC1. 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπνπηνληέξαο On-Off κε ιπρλία “EAT” ζηνλ 

ρψξν Υεηξηζηεξίνπ (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 2, Ηιεθηξνινγηθά / 

Κιηκαηηζκνί / Γίθηπα). 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπνπηνληέξαο/καληηάξη (ΑΣ) Emergency-Off 

δχν επαθψλ (γηα ηαπηφρξνλε δηαθνπή θαη ηνπ UPS) ζηνπο ρψξνπο 

Υεηξηζηεξίνπ, Δμεηάζεσλ θαη Σερληθνχ Γσκαηίνπ. (Βι. ζρέδην (γ), 

Πηλαθίδα 2, Ηιεθηξνινγηθά / Κιηκαηηζκνί / Γίθηπα).  

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαισδίνπ ξεχκαηνο 3x2,5mm² + γείσζε 

1x16mm², απφ ηνλ Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα ρψξνπ Σερληθνχ Γσκαηίνπ 

έσο ην ζεκείν SU ηεο αλαξηψκελεο εμεηαζηηθήο ιπρλίαο “Upper Body 

Radiation Shield With LED OR” No 1.07 θαζψο θαη πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε θαισδίνπ ξεχκαηνο 3x2,5mm² απφ ηνλ Ζιεθηξνινγηθφ 

Πίλαθα έσο ηελ ςπρξή επαθή ζην δάπεδν ηεο θακπίλαο System 

Control Cabinet (SC1) No 1.28 κε min. επηπιένλ κήθνο 1m (Βι. ζρέδην 

(γ), Πηλαθίδα 2, Ηιεθηξνινγηθά / Κιηκαηηζκνί / Γίθηπα). 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ (SW) “X-ray warning 

lamp” πάλσ απφ ηηο πφξηεο εηζφδνπ ζηνλ ρψξν Δμεηάζεσλ κε 

ηξνθνδνζία απφ ηνλ Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα ρψξνπ Σερληθνχ Γσκαηίνπ 

θαη απφ εθεί, ζχλδεζή ηνπο κε θαιψδην 2,5mm² έσο ην δάπεδν ηεο 

θακπίλαο System Control Cabinet (SC1) No 1.28 κε min. επηπιένλ 

κήθνο 1m. 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καγλεηηθψλ επαθψλ “Door Contact” (TS), 

πάλσ απφ ηηο πφξηεο εηζφδνπ ζηνλ ρψξν Δμεηάζεσλ θαη ζχλδεζή ηνπ 

κε θαιψδην 2x1,5mm² έσο ην δάπεδν ηεο θακπίλαο System Control 

Cabinet (SC1) No 1.28 κε min. επηπιένλ κήθνο 1m.  

2. Φσηηζκφο  

 ηάζκεο θσηηζκνχ 

 Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ κέζεο εληάζεηο θσηηζκνχ (ζε επίπεδν 
εξγαζίαο =  0,85m) 

 - Κχξηνη ρψξνη (Αίζνπζα Δπεκβάζεσλ, Υεηξηζηήξην-
Ζιεθηξνθπζηνινγία, Αλάλεςε,  Πξνεηνηκαζία): 500 Lux 

 - Βνεζεηηθνί ρψξνη (Σερληθφ Γσκάηην, Απνζήθε Τιηθψλ, Staff Room): 
200 Lux 

Σχπνη θσηηζηηθψλ 

 Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ηχπνη θσηηζηηθψλ: 
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α) Κχξηνη ρψξνη: Φσηηζηηθφ ζψκα ςεπδνξνθήο κε γπαιί πξνζηαζίαο, 

αλνμείδσηεο βίδεο, θαηάιιειν γηα άζεπηνπο ρψξνπο, ΗΡ 54 - LED 40W 

- 4108 Lumen - Ra=80 - 4000 K 

 Δλδεηθηηθφο ηχπνο : PETRIDIS RVS 
β) Βνεζεηηθνί ρψξνη: Φσηηζηηθφ ζψκα ςεπδνξνθήο “downlighter”, 

ιεπθφ, κε πξηζκαηηθφ θάιπκκα ΗΡ 54 - LED 22W - 2053 Lumen - Ra=80 

- 4000 K 

Δλδεηθηηθφο ηχπνο:  PETRIDIS LUNA ROUND 210  

ήκαλζε νδεχζεσλ δηαθπγήο 

ηηο εμφδνπο δηαθπγήο  πξνβιέπνληαη θσηηζηηθά ζψκαηα κε 
ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζπζζσξεπηψλ Ni-Cd / κνλάδαο απηφκαηεο 
ελαιιαγήο πνπ εμαζθαιίδεη απηνλνκία ελφο ιακπηήξα 180 min θαη 
θαηάιιειε επηγξαθή ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 422/8.6.79. Σα θσηηζηηθά 
απηά ζα είλαη ηχπνπ “κε ζπλερνχο θσηηζκνχ”, δειαδή ζα 
ελεξγνπνηνχληαη κφλν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θεληξηθήο 
ηξνθνδνζίαο ηνπο. 

Έιεγρνο θσηηζκνχ 

ηνπο ρψξνπο ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ θαη ηνπ Υεηξηζηεξίνπ-
Ζιεθηξνθπζηνινγίαο πξνβιέπεηαη ζχζηεκα ξχζκηζεο έληαζεο 
θσηηζκνχ (dimming) 0- 10V κε ηνπηθνχο ξπζκηζηέο. 

ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηα θσηηζηηθά ζα ειέγρνληαη απφ ηνπηθνχο 
δηαθφπηεο 10Α/250V, θαηάιιεινπο γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν. 

Σα θσηηζηηθά ησλ θχξησλ ρψξσλ (Αίζνπζα Δπεκβάζεσλ, 
Υεηξηζηήξην-Ζιεθηξνθπζηνινγία, Αλάλεςε, Πξνεηνηκαζία) ζα 
ηξνθνδνηνχληαη ζε πνζνζηφ 30% απφ δίθηπν UPS. 

3. Ρεπκαηνδφηεο (πξίδεο) 

 Πξνβιέπνληαη ξεπκαηνδφηεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ. 

Απηνί ηνπνζεηνχληαη: 

 ηηο ππεξθιίληεο θνλζφιεο (δπν ζηνλ ρψξν Αλάλεςεο θαη κηα ζηνλ ρψξν 

πξνεηνηκαζίαο): 6 ξεπκαηνδφηεο αλά ζέζε, νη 4 απφ δίθηπν Ζ/Ε ζε 2 

θπθιψκαηα θαη 2 απφ δίθηπν UPS ζε 2 θπθιψκαηα.  

 Πάλσ απφ ηνπο πάγθνπο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζην Υεηξηζηήξην θαη ηελ 

Ζιεθηξνθπζηνινγία ζε επίηνηρα πιαζηηθά δηκεξή θαλάιηα, ελδεηθηηθνχ 

ηχπνπ Legrand DLP 105x35 mm: 8 ξεπκαηνδφηεο αλά ζέζε, νη 6 απφ 

δίθηπν Ζ/Ε ζε 2 θπθιψκαηα θαη 2 απφ δίθηπν UPS. Οκνίσο, ζηελ ζέζε 

εξγαζίαο ζην Ννζειεπηηθφ ηαζκφ εληφο ηνπ ρψξνπ Αλάλεςεο (5 

ξεπκαηνδφηεο, νη 4 απφ δίθηπν Ζ/Ε ζε 2 θπθιψκαηα θαη 1 απφ δίθηπν 

UPS). 

 Γεληθήο ρξήζεο ρσλεπηνί ζηελ ηνηρνπνηΐα:  

Υψξνο Δπεκβάζεσλ: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπλνιηθά 18 πξηδψλ 

πεξηκεηξηθά ζε πέληε ζέζεηο. Απφ απηέο 13 ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ 

δίθηπν Ζ/Ε θαη 5 απφ δίθηπν UPS. Θα θαηαζθεπαζηεί επίζεο κηα πξίδα 

κε ηξνθνδνζία απφ δίθηπν Ζ/Ε άλσζελ ηεο εμεηαζηηθήο θιίλεο. Καηά 
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ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρσλεπηψλ πξηδψλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε 

ζσξάθηζε αθηηλνπξνζηαζίαο.  

Staff Room: Σνπνζεηνχληαη 4 πξίδεο κε ηξνθνδνζία απφ δίθηπν Ζ/Ε θαη 

1 πξίδα απφ δίθηπν UPS (νη δπν πξίδεο απφ δίθηπν Ζ/Ε ζηε ζέζε 

ηνπνζέηεζεο ηνπ λεξνρχηε πάγθνπ – ςπγείνπ, βι. ρέδην (β) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο) 

Απνζήθε: Σνπνζεηείηαη 1 πξίδα κε ηξνθνδνζία απφ δίθηπν Ζ/Ε θαη 1 πξίδα  

απφ δίθηπν UPS  

Σερληθφ Γσκάηην: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 2 πξηδψλ ζε ζεκείν πνπ λα 

κελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

 

Οη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ηχπνπ SHUCKO 230V / 16A. Οη ξεπκαηνδφηεο πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη κέζσ Ζ/Ε ζα είλαη πξάζηλνπ ρξψκαηνο, ελψ νη πξίδεο πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη κέζσ UPS ζα είλαη θφθθηλνπ ρξψκαηνο.  

4. Γηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

Σα θαιψδηα ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 2,5 mm2, ησλ 
θπθισκάησλ θσηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm2 θαη ησλ ξεπκαηνδνηψλ 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 mm2 . 

Οη ζράξεο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο, πξνγαιβαληζκέλεο, θαη ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο (ζηεξίγκαηα, ηαπ, θ.ι.π.). Σα 
θαιψδηα ζα ζηεξεσζνχλ πάλσ ζε απηέο θαη ζα είλαη επζπγξακκηζκέλα. ε 
θαηαθφξπθεο δηαδξνκέο ηα θαιψδηα ζα δεζνχλ. 

Σα κεγέζε ησλ ζραξψλ ζα είλαη ηέηνηα έηζη ψζηε ην βάξνο ησλ θαισδίσλ πνπ 
ζα ηνπνζεηεζνχλ αξρηθά λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3/4 ηνπ νλνκαζηηθνχ θνξηίνπ 
πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη θάζε ζράξα. Σν 3/4 ηζρχεη θαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ρψξνπ ηεο ζράξαο. 

Σα θαιψδηα πνπ νδεχνπλ ρσλεπηά ζηνπο ηνίρνπο θαη νξαηά εληφο 
ςεπδνξνθήο, ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο ζσιήλσλ πιαζηηθψλ βαξέσο ηχπνπ 
ειεχζεξσλ αινγφλσλ. Οκνίσο, θαιψδηα πνπ νδεχνπλ νξαηά ζε εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ βαξέσο ηχπνπ 
θαηάιιεισλ γηα εμσηεξηθή ρξήζε.  

Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα μεηξππήκαηα ηνίρσλ φπνπ θαηά πεξίπησζε ζα 
απαηηεζεί ε ζπλεξγαζία κε ηελ επίβιεςε ησλ νηθνδνκηθψλ. ηα μεηξππήκαηα 
ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξά θνκκάηηα ζσιήλσλ (καλζφλ). Γηα ηελ πεξίπησζε 
πεξηζζφηεξσλ απφ 5 θαιψδηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα 
ηνπνζεηεζεί κηθξή ζράξα αληί ζηδεξνηξνρηψλ. 

Ο ηξφπνο δηαλνκήο ησλ θαισδηψζεσλ κέζα ζηηο ςεπδνξνθέο ζα είλαη ηέηνηνο 
ψζηε λα αθνινπζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ ηνίρσλ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρψξνπ θαη ε ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα γίλεηαη 
απφ ηελ νξνθή. 

ε πεξίπησζε πνπ αγσγνί ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ νδεχνπλ 
παξάιιεια πξέπεη : 

  Αλ νδεχνπλ ζε ζράξεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξηζηέο ζράξεο γηα ηα 

ηζρπξά θαη ρσξηζηέο γηα ηα αζζελή, ζε απφζηαζε 20 cm κεηαμχ ηνπο 
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θαη΄ειάρηζηνλ 

  Αλ νδεχνπλ ζε ηνίρν παξάιιεια, ηα θαιψδηα ηζρπξψλ ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ςειφηεξα θαη ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή απφζηαζε 30 cm. 

5. Γεηψζεηο 

 - Δζσηεξηθφ δίθηπν γεηψζεσλ πξνζηαζίαο 

Όιεο νη ηξνθνδνηηθέο γξακκέο ησλ δηαθφξσλ πηλάθσλ πεξηιακβάλνπλ θαη 
αγσγφ γείσζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δπγφ γείσζεο ησλ αληίζηνηρσλ 
πηλάθσλ. 

Ο παξαπάλσ αγσγφο γείσζεο έρεη ηελ απηή δηαηνκή κε ηνλ νπδέηεξν ηεο 
ηξνθνδνηηθήο γξακκήο θάζε κεξηθνχ πίλαθα θαη είηε νδεχεη παξάιιεια κε 
απηή είηε πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην θαιψδην καδί κε ηνπο αγσγνχο θάζεσο 
θαη ηνλ νπδέηεξν. 

Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαλνληθά δελ 
βξίζθνληαη ππφ ηάζε γεηψλνληαη. 

Όια ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη θηλήζεσο (ξεπκαηνδφηεο, ηξνθνδνηήζεηο 
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ) θέξνπλ θαη αλεμάξηεην αγσγφ γείσζεο, 
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαιψζεηο πνπ ηξνθνδνηνχλ δελ 
έρνπλ κεηαιιηθά αληηθείκελα. 

Ο αγσγφο γείσζεο είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο κε ηνλ αγσγφ ηνπ νπδέηεξνπ 
θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ίδην ζσιήλα ή πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην θαιψδην 
καδί κε ηνπο αγσγνχο θάζεο θαη ηνλ νπδέηεξν. 

 - Γεηψζεηο ηαηξηθψλ ρψξσλ  

ηνλ ρψξν  φια ηα κεηαιιηθά κέξε ζην ”πεξηβάιινλ αζζελνχο” π.ρ. 
ζσιελψζεηο αεξίσλ, εκηαγψγηκα δάπεδα, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο θ.ι.π. ζα 
ζπλδεζνχλ κε ην ζχζηεκα εμίζσζεο δπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

Μέζα ζε θάζε θνλζφια θιίλεο ζα ηνπνζεηνχληαη 2 κπάξεο γεηψζεσλ 
40x3mm ε θάζε κία. ηε κία ζα ζπλδένληαη νη γεηψζεηο ησλ ξεπκαηνδνηψλ 
ηεο θνλζφιαο, κε ηδηαίηεξν θαιψδην Ζ07V-K 1x4 mm2 ε θάζε κία θαη ζηελ 
άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηψζεσλ επί ηεο θνλζφιαο, κε ηδηαίηεξν 
θαιψδην Ζ07V-K 1x6 mm2 ε θάζε κία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο 
πεξηνρήο θιίλεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο γεηψζεσλ ηεο θνλζφιαο ηεο κε 
ηδηαίηεξν θαιψδην Ζ07V-K 1x6 mm2 ε θάζε κία). 

ε θαηάιιειεο ζέζεηο ζηελ ςεπδνξνθή πάλσ απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ 
ρψξνπ πξνβιέπνληαη 2 γεληθέο κπάξεο γεηψζεσλ 40x3mm ε θάζε κία. 
ηελ κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηψζεσλ ησλ ξεπκαηνδνηψλ ησλ 
θνλζφισλ κε ηδηαίηεξν θαιψδην Ζ07V-K 1x16 mm2 ε θάζε κία θαη ζηελ 
άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηψζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηψζεσλ ησλ 
θνλζφισλ κε ηδηαίηεξν θαιψδην Ζ07V-K 1x16 mm2 ε θάζε κία, νη 
ζσιελψζεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ ρψξνπ κε θαιψδην Ζ07V-K 1x16 mm2 
θαη ην πιέγκα ηνπ δαπέδνπ ζε 2 ζεκεία, κε ηδηαίηεξν θαιψδην Ζ07 V -K 
1x16 mm2 γηα ην θάζε ζεκείν ζχλδεζεο. 

Οη γεληθέο κπάξεο ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ κπάξα γεηψζεσλ 
ηνπ πίλαθα ΖΕ πνπ ηξνθνδνηεί ην ρψξν, κε θαιψδην Ζ07V-K 1x16 mm2. 

6. Κνλζφια θιίλεο 

Σνπνζεηνχληαη ζπλνιηθά ηξεηο θνλζφιεο θιίλεο, δπν ζην ρψξν Αλάλεςεο 
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θαη κηα ζην ρψξν Πξνεηνηκαζίαο Αζζελψλ.  

Ζ επίηνηρε θνλζφια  ζα απνηειείηαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ εηδηθφ πξνθίι 
αινπκηλίνπ, ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3mm, πνπ ζα 
δηαζέηεη απφ ηέζζεξα θαλάιηα νδεχζεσλ. Ζ θνλζφια ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο 
ΔΝ793, EN 60601-1-1 (ηαηξηθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο), EN 60598-1 part 1 
θαη EN 60598-2-25 (θσηηζηηθά) θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
ζπκκφξθσζεο CE. 

Ζ θνλζφια ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πιήξε εμππεξέηεζε ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα (πξίδεο), ζε αζζελή ξεχκαηα (data) 
θαη ζε παξνρέο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα ε θνλζφια ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:  

 1 θσηηζηηθφ ζψκα γεληθνχ θσηηζκνχ (άκεζνο), ηχπνπ LED κε ρεηξηζκφ 
απφ καθξηά 

 1 θσηηζηηθφ ζψκα ηνπηθφ, ηχπνπ LED, ρεηξηδφκελν απφ δηαθφπηε επί ηεο 
θνλζφιαο 

 Ράγα αλάξηεζεο νξγάλσλ γηα ηελ ζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ δηαζηάζεσλ 25x10 mm ζην κπξνζηηλφ πξνθίι επί 
θνλζφιαο ζην ίδην κήθνο κε ην κήθνο ηεο νξηδφληηαο θνλζφιαο. 

 2 ιήςεηο νμπγφλνπ (O2). 

 2 ιήςεηο θελνχ (Vac). 

 2 ιήςεηο ηαηξηθνχ αέξα (Air 4bar). 

 4 ξεπκαηνδφηεο ΟΤΚΟ, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαη απφ δίθηπν Ζ/Ε 

(πξάζηλνπ ρξψκαηνο) ζε 2 θπθιψκαηα 

 2 ξεπκαηνδφηεο ΟΤΚΟ, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαη απφ ην θχθισκα 

UPS (θφθθηλνπ ρξψκαηνο) ζε 2 θπθιψκαηα 

 4 ηζνδπλακηθέο γεηψζεηο θαηά DIN 

 2 ιήςεηο data RJ 45 cat6Α 

 Οη ιήςεηο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ, είλαη δηπιήο θξαγήο, είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝ 737-1, κε 

θνχκπσκα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝV 737-6. 

 Κάζε ιήςε ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζπλνδεχεηαη απφ αλεμίηειε 

πνιπθαξβνληθή πηλαθίδα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝ 60601-1, 

κε ηελ νλνκαζία, ην ρξσκαηηζκφ θαη ην ρεκηθφ ζχκβνιν ηνπ 

αληίζηνηρνπ αεξίνπ. 

 H θνλζφια πεξηιακβάλεη επίζεο 2 δπγνχο γεηψζεσλ (ΡΑ + ΡΔ). 
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Β. Ηλεκηπικέρ Δγκαηαζηάζειρ Αζθενών Ρεςμάηων 

Δγκαηάζηαζη Σηλεθώνων / Data 

Όια ηα νξηδφληηα θεληξηθά δίθηπα ησλ εγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ 

ξεπκάησλ ζα νδεχνπλ ζε ηδηαίηεξεο ζράξεο θαισδίσλ. 

ε ηδηαίηεξν εξκάξην εληφο ηνπ ρψξνπ, πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

θαηαλεκεηή ηειεθψλσλ / data, ηχπνπ επίηνηρνπ RACK 19”-21U 

60x60cm, πνπ ζα εμππεξεηεί κε αθηηληθή δηάηαμε φιεο ηηο ιήςεηο 

θσλήο θαη δεδνκέλσλ (data) ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

Κάζε ιήςε ηειεθψλσλ ή data ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θαηαλεκεηή κε 

θαιψδην αλεμάξηεην, ζπλεζηξακκέλν, ηεζζάξσλ δεπγψλ, ηχπνπ UTP 

100 cat 6Α. 

H ηξνθνδνζία ηνπ θαηαλεκεηή απφ ηνλ πθηζηάκελν θαηαλεκεηή (rack) 

ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν ζηνλ ππξήλα ηνπ Ηζνγείνπ ζα γίλεη κε 2 

θαιψδηα ηχπνπ UTP - cat 6Α - 4 δεπγψλ γηα ηα ηειέθσλα θαη 1 θαιψδην 

8 νπηηθψλ ηλψλ single mode γηα ηα data.  

Πξνβιέπνληαη: 2 ιήςεηο data RJ45 – cat 6A ζε θάζε ππεξθιίληα 

θνλζφια, απφ 1 ιήςε ηειεθψλσλ ζην Υεηξηζηήξην θαη ζηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπ Ννζειεπηηθνχ ηαζκνχ,  2 ιήςεηο data RJ45 – cat 6A ζε 

θάζε ζέζε ηνπνζέηεζεο ξεπκαηνδνηψλ ζηελ Αηζνπζα Δπεκβάζεσλ 

(ζπλνιηθά 12 ιήςεηο), 2 ιήςεηο data RJ45 – cat 6A αλά ζέζε εξγαζίαο 

ζην Υεηξηζηήξην, Ζιεθηξνθπζηνινγία θαη Ννζειεπηηθφ ηαζκφ θαη 2 

ιήςεηο data RJ45 – cat 6A ζην Staff Room (ζπλνιηθά 26 ιήςεηο data 

θαη 2 ηειεθψλσλ).  

Ζ θαισδίσζε αζζελψλ ξεπκάησλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

EIA/TIA 568A πνπ θαζνξίδεη ην γεληθφ θαισδηαθφ ζχζηεκα ζηα θηήξηα. 

Γ. Δγκαηάζηαζη Ιαηπικών Αεπίων 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δηθηχνπ ηαηξηθψλ αεξίσλ, απφ θαηάιιεια 
πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν, πιήξνπο δηπιήο παξνρήο  (Ο2, Ν2Ο, Air 8 bar & 4 
bar, VACUUM, ελεξγή απαγσγή ηχπνπ venturi ζε εμσηεξηθφ ρψξν) ζε δπν 
ζέζεηο εληφο ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ, θαζψο θαη ζηηο ηξεηο επίηνηρεο 
θνλζφιεο (Ο2, Air 4 bar, VACUUM) ζηνπο ρψξνπο Αλάλεςεο θαη 
Πξνεηνηκαζίαο αζζελψλ. Δηδηθφηεξα, ε εγθαηάζηαζε ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη 
θελνχ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε: 

 Σηο „‟Πξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη 
θελνχ θαη ζπζηήκαηα απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ„‟ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ΓΤ8/Β/νηθ. 115301/26-
08-2009. 

 Σελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2491/86 „‟Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα: Απνζήθεπζε θαη 
δηαλνκή αεξίσλ γηα ηαηξηθή ρξήζε‟‟ 

Γηα ηελ δηαλνκή ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, πιελ θελνχ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζχζηεκα δηπιήο εθηφλσζεο θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζηαζκφο ειέγρνπ, ν 
νπνίνο ζα ηξνθνδνηεζεί απφ ηα πθηζηάκελα δίθηπα ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

Σα πξσηεχνληα δίθηπα ζα ζπλδεζνχλ κε ηα πξσηεχνληα δίθηπα ηαηξηθψλ 
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αεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ηζφγεην ηνπ θφκβνπ Β2, φπνπ νδεχνπλ νη 
θεληξηθέο ζηήιεο.  

Ο ζηαζκφο ειέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε θαηάιιειν ρψξν ζηνλ δηάδξνκν 
έμσ απφ ην Δξγαζηήξην, εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο απφ γπςνζαλίδα. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηέζεσλ θαη ζεκάησλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ 
ζα εγθαηαζηαζεί πίλαθαο ζεκάησλ ζε θαηάιιειν ζεκείν (Ννζειεπηηθφο 
ηαζκφο), έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζή ηνπο. 

ην ρψξν, ε παξνρή ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα γίλεη κε κνλφ δίθηπν γηα ην θάζε 
ηαηξηθφ  αέξην θαη ην θελφ. 

Σα δίθηπα ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε ραιθνζσιήλεο θαηάιιειεο γηα 
δηαλνκή ηαηξηθψλ αεξίσλ (θσζθνξνχρεο απνμεηδσκέλεο κε 
αξζεληθνχρεο ραιθνζσιήλεο). 

Οη ιήςεηο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζηηο 
επίηνηρεο θνλζφιεο αζζελνχο θαη ζα έρνπλ δηπιφ κεραληζκφ αζθαιείαο 
έλαληη δηαξξνήο θαη δηάηαμε πνπ δελ ζα επηηξέπεη ιαλζαζκέλε ζχλδεζε. 

Δληφο ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ νη ιήςεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα 
ηνπνζεηεζνχλ επίηνηρα ζε θαηαθφξπθε δηάηαμε γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο 
ρψξνπ ζε δπν ζέζεηο, πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα Α.6 
γηα ηηο ιήςεηο ηεο επίηνηρεο θνλζφιαο.  

 

3. Ππομήθεια – Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού για ηιρ Ανάγκερ ηος 
Δπγαζηηπίος 

Α.ΘΤΡΔ 

A.1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΗΟΓΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

1.  Απηφκαηε, Ζιεθηξνθίλεηε, πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα, πξεζαξηζηή,  γηα 
ηε θεληξηθή είζνδν ηνπ ρψξνπ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Φεθηαθνχ Αγγεηνγξάθνπ, 
ρσξίο παξάζπξν, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε νπηηθή επαθή κε ην εζσηεξηθφ. 

2.  Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  

Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 
22196:2011. Ζ αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά 
HACCP.  

3.  Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχξαο, λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη  
παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

1) Δζσηεξηθά – ελεξγνπνίεζε κε θνκβίν αγθψλνο 

2) Δμσηεξηθά – πιεθηξνιφγην εηζφδνπ 

3) Θέζε «Πάληα Αλνηθηφ» 

4) Θέζε «Πάληα Κιεηζηφ» (Κιείδσκα Θχξαο). 

5) Απηφκαηε αληηζηξνθή ηεο θίλεζεο (φπηζζελ) ζε πεξίπησζε πξφζθξνπζήο 
ηεο ζε εκπφδην. 

6) Φσηνθχηηαξα αζθαιείαο. 

 

Να ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 
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πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζχξαο, φπσο αξκνθάιππηξα, ζαζί θαη θαπάθη 
κεραληζκνχ, θ.α. ηα νπνία λα είλαη ζπκβαηά γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγηθνχο 
ρψξνπο. 

Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 130 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο). 
 

Α.2 ΠΛΔΤΡΗΚΖ ΔΗΟΓΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

1. Απηφκαηε, Ζιεθηξνθίλεηε, πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα, πξεζαξηζηή, γηα 
ηελ πιεπξηθή είζνδν ηνπ ρψξνπ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Φεθηαθνχ Αγγεηνγξάθνπ, 
ρσξίο παξάζπξν, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε νπηηθή επαθή κε ην εζσηεξηθφ. 

2. Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  

Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 
22196:2011. Ζ αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά 
HACCP.  

3. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχξαο, λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη  
παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

1) Δζσηεξηθά – ελεξγνπνίεζε κε θνκβίν αγθψλνο 

2) Δμσηεξηθά – πιεθηξνιφγην εηζφδνπ 

3) Θέζε «Πάληα Αλνηθηφ» 

4) Θέζε «Πάληα Κιεηζηφ» (Κιείδσκα Θχξαο). 

5) Απηφκαηε αληηζηξνθή ηεο θίλεζεο (φπηζζελ) ζε πεξίπησζε πξφζθξνπζήο 
ηεο ζε εκπφδην. 

6) Φσηνθχηηαξα αζθαιείαο. 

Να ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 
πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζχξαο, φπσο αξκνθάιππηξα, ζαζί θαη θαπάθη 
κεραληζκνχ, θ.α. ηα νπνία λα είλαη ζπκβαηά γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγηθνχο 
ρψξνπο. Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 120 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

 

Α.3 ΔΗΟΓΟ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ 

1. Απηφκαηε, Ζιεθηξνθίλεηε, πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα, πξεζαξηζηή, γηα 
ηελ είζνδν ηεο Αίζνπζαο ηνπ Φεθηαθνχ Αγγεηνγξάθνπ, ρσξίο παξάζπξν, 
ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε νπηηθή επαθή κε ην εζσηεξηθφ. 

2. Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  

Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 
22196:2011. Ζ αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά 
HACCP.  

3. Θσξαθηζκέλε κε ην απαξαίηεην πάρνο κνιχβδνπ, βάζεη ηεο αληίζηνηρεο 
κειέηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο. 

4. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχξαο, λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη  
παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 
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1) Δζσηεξηθά – ελεξγνπνίεζε κε θνκβίν αγθψλνο 

2) Δμσηεξηθά – ελεξγνπνίεζε κε θνκβίν αγθψλνο 

3) Θέζε «Πάληα Αλνηθηφ» 

4) Θέζε «Πάληα Κιεηζηφ» (Κιείδσκα Θχξαο). 

5) Απηφκαηε αληηζηξνθή ηεο θίλεζεο (φπηζζελ) ζε πεξίπησζε πξφζθξνπζήο 
ηεο ζε εκπφδην. 

6) Φσηνθχηηαξα αζθαιείαο. 

Να ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 
πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζχξαο, φπσο αξκνθάιππηξα, ζαζί θαη θαπάθη 
κεραληζκνχ, θ.α. ηα νπνία λα είλαη ζπκβαηά γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγηθνχο 
ρψξνπο. Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 130 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

 

Α.4 ΤΡΟΜΔΝΔ ΘΤΡΔ (ΔΗΟΓΟ WC ΑΘΔΝΧΝ – ΘΤΡΑ 
ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ (ΠΡΟ STAFF ROOM) 

1.  πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα , πξεζαξηζηή  

2.  Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  Οη ηδηφηεηεο 
ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ 
αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά HACCP.  

3. Θσξαθηζκέλε κε ην απαξαίηεην πάρνο κνιχβδνπ, βάζεη ηεο αληίζηνηρεο 
κειέηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο. Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 80 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

 

πλνιηθή Πνζφηεηα: Γχν (2) ζχξεο 

 

Α.5 ΑΝΟΗΓΟΜΔΝΖ ΘΤΡΑ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ (ΠΡΟ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ) 

1 Δζσηεξηθή Θχξα , κνλφθπιιε, αλνηγφκελε, πξεζαξηζηή 

2 Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  

Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 
22196:2011. Ζ αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά 
HACCP. 

3 Θσξαθηζκέλε κε ην απαξαίηεην πάρνο κνιχβδνπ, βάζεη ηεο αληίζηνηρεο 
κειέηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο. 

4 Ζ ζχξα ζα είλαη πιήξεο κε πφκνια απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη θιεηδαξηά 
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα master ησλ θιεηδηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν 
ζπξφθπιιν ζα αλαξηεζεί κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο αλνμείδσηνπο κεληεζέδεο 
βαξέσο ηχπνπ, δχν πάλσ θαη δχν θάησ. Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 90 x 225 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο). 
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Α.6 ΤΡΟΜΔΝΖ ΔΗΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ-ΖΛΔΚΣΡΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

1. πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα  

2. Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  Οη ηδηφηεηεο 
ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ 
αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά HACCP.  

Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 80 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

 

Α.7 ΑΝΟΗΓΟΜΔΝΖ ΘΤΡΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΧΜΑΣΗΟΤ 

1.  Αλνηγφκελε Θχξα , κνλφθπιιε, πξεζαξηζηή 

2.  Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  Οη ηδηφηεηεο 
ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ 
αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά HACCP. 

3.  Ζ ζχξα ζα είλαη πιήξεο κε πφκνια απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη θιεηδαξηά 
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα master ησλ θιεηδηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.. Σν 
ζπξφθπιιν ζα αλαξηεζεί κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο αλνμείδσηνπο κεληεζέδεο 
βαξέσο ηχπνπ, δχν πάλσ θαη έλα θάησ. 

Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 80 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

 
Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ  
 
1.  Τποσπεώζειρ ηων ζςμμεηεσόνηων ζηο διαγωνιζμό  
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη:  
 
Να επηζθεθζνχλ ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα πξνβνχλ ζε 
επηηφπηα εμέηαζε ηεο ζέζεο θαη ηεο θαηάζηαζήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα 
γλσξίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη λα είλαη ελήκεξνη γηα ην αληηθείκελν 
ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Να δειψζνπλ εγγξάθσο φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ ηερληθψλ φξσλ θαη  
πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη ρσξίο θακία επηθχιαμε. Δπίζεο 
λα δειψζνπλ εγγξάθσο φηη ε πξνζθνξά ηνπο δελ ζα έρεη θακία απφθιηζε 
απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαηαζέηνληαο θχιιν ζπκκφξθσζεο.  

 
Να δηαζέηνπλ νξγαλσκέλε νκάδα έξγνπ κε ηνπιάρηζηνλ έλαλ Γηπισκαηνχρν 
Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ κε εκπεηξία ζηελ εγθαηάζηαζε 
αληηζηνίρνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ παξαζηαηηθά, ή 
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, γηα ηελ θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε παξφκνησλ 
εγθαηαζηάζεσλ.  
  
Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε 
παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε επίζεκα έγγξαθα, 
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φπσο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζπκβάζεηο, ηηκνιφγηα, θιπ.  
 
Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν έξγα αλάινγνπ αληηθεηκέλνπ 
(αλαθαίληζε – αλαδηακφξθσζε ρψξσλ εηδηθψλ λνζνθνκεηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ) ζε παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο Γεκφζησλ Ννζνθνκείσλ ή  
Ηδησηηθψλ  Μνλάδσλ Τγείαο,  ηα ηειεπηαία πέληε έηε. Χο παξφκνηεο 
εγθαηαζηάζεηο λννχληαη ρψξνη ρεηξνπξγείσλ, εληαηηθήο ζεξαπείαο, 
αθηηλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ, θεληξηθήο απνζηείξσζεο θαη γεληθά ρψξνη 
εηδηθψλ απαηηήζεσλ Μνλάδσλ Τγείαο.  
 
Να παξέρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζε πιηθά θαη εξγαζίεο γηα 
ηνπιάρηζηνλ δπν (2) έηε γηα ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

 
Να δηαζέηνπλ ελ ηζρχ θαη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα 
πηζηνπνηεηηθά: 

1. ISO 9001:2018 ζηα αληηθείκελα ηεο εκπνξίαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, 
ή θαηαζθεπψλ  

2. ISO 14001:2015 (πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο) 

 
Ζ κε θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ απνηειεί ζηνηρείν 
απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 
2. Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος  
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα παξαδψζεη ηελ εγθαηάζηαζε 
ζε πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία.  
 
Ο Αλάδνρνο κε ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ζα ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα, ψζηε 
ε Σερληθή Τπεξεζία λα ελεκεξψζεη ηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηπρφλ 
δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληνλίζεη ηελ εμέιημε εξγαζηψλ 
εγθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ κε ηα ινηπά ζπλεξγεία πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 
ζην ρψξν θαη ηδηαηηέξσο κε ην ζπλεξγείν ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ηνπ 
Καξδην-αγγεηνγξάθνπ, θαη λα αθνινπζήζεη ην ρξνλνδηάγξακκα εμέιημεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πνπ ζα νξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
 
Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πιήξεο κεηξψν ησλ εθηειεζζεηζψλ 
εξγαζηψλ, κεηξψν ησλ κεραλεκάησλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κε ηα ηερληθά ηνπο 
ζηνηρεία θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (“as built”).  
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θάζε αλαιψζηκν πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή θαη ηαρεία πινπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Σφζν ν 
ηξφπνο εξγαζίαο φζν θαη ν ηερληθφο εμνπιηζκφο ζα θαιχπηνπλ ηηο Διιεληθέο 
θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.  
 
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ 



22 

 

δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιηζεο θαη αζθάιεηαο 
πξνζσπηθνχ ηνπ. Σα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.  
 
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηθέξεηαη θφζκηα πξνο ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο.  
 
Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 
εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, γεγνλφο πνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ 
Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί. Ο Αλάδνρνο νθείιεη 
λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο έγγξαθεο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο πνπ ζα γίλνληαη 
απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, εθφζνλ απηέο δελ 
αληίθεηληαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.  
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ 
αλαζηάησζε ή λα παξεκπνδίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 8.00 π.κ. έσο 15.00 κ.κ. Καη‟ εμαίξεζε 
κπνξνχλ νη εξγαζίεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
απνγεπκαηηλήο ή βξαδηλήο βάξδηαο, θαζψο θαη αββαηνθχξηαθα ή αξγίεο, γηα 
ιφγνπο εμαζθάιηζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηφ ζα γίλεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 
 
Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο κπνξεί λα κεηαζέζεη ηηο 
εκεξνκελίεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ, έπεηηα απφ γξαπηή ελεκέξσζε πξνο ηνλ 
Αλάδνρν, ή έπεηηα απφ γξαπηφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ δελ 
δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Οη εξγαζίεο ζα 
πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο χκβαζεο.  
 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζε απφιπηε ζπλελλφεζε κε ηε Γηεχζπλζε 
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε 
ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο θαη ηελ παξνπζία ησλ ηερληθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 
Σα πιηθά πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, άξηζηεο 
πνηφηεηαο, πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO, ή ΔΛΟΣ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα εγθξίλνληαη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απφ ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δηδηθά ηα πιηθά πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 
θαηεγνξία ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλσλ νίθσλ ζχκθσλα κε ην ISO 13485:2016.  

 

Σα παιηά πιηθά πνπ ζα αθαηξνχληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη 
ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν. Ζ απνκάθξπλζε φισλ 
ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ εθηφο ηνπ Ννζνθνκεηαθνχ ρψξνπ απνηειεί 
ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Γηα φιεο ηηο θαηεδαθίζεηο, απνμειψζεηο θαη γεληθά 
εξγαζίεο ζα ηεξεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 
είλαη ππνρξεσηηθφο ν δηαρσξηζκφο πιηθψλ γηα αλαθχθισζε. 
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Δπιζημαίνεηαι όηι καηόπιν, έγκπιζηρ ζκοπιμόηηηαρ από ηην Γιοίκηζη 

ηηρ 7ηρ ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ, θα πποκηπςσθεί δημόζιορ Ηλεκηπονικόρ, 

Ανοικηόρ, Άνω ηων Οπίων (Γιεθνήρ) Γιαγωνιζμόρ για ηην Ππομήθεια και 

Σοποθέηηζη ηων ςλικών για ηην μεηαηποπή ηος σώπος ηηρ βιβλιοθήκηρ 

ζε μια ζύγσπονη μονάδα Κάπδιο Αγγειογπαθίαρ, με θοπέα ςλοποίηζηρ 

ηο ημήμα ππομηθειών ηος Γ.Ν. Υανίων, με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην 

πλέον ζςμθέποςζα οικονομική πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε ΤΓΧΡΟΝΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) 

Καθαιρζςεισ δομικϊν ςτοιχείων, 

καταςκευή νζασ τοιχοποιίασ 

γυψοςανίδασ 

1.1 6.400 

Προμήθεια και Εγκατάςταςη 

Ακτινοπροςταςίασ (μολυβδοθωρακίςεισ 

τοιχοποιίασ-μολυβδφαλοσ χειριςτηρίου) 

1.2 33.800 

Καταςκευή αναρτημζνησ ψευδοροφήσ 

αντιμικροβιακϊν ορυκτϊν ινϊν 
1.4 4.800 

Προμήθεια και Εγκατάςταςη μεταλλικϊν 

ραγϊν ςτήριξησ οροφήσ 
1.6 - 1.7 4.000 

Καταςκευή ενδοδαπζδιων καναλιϊν 1.8 2.800 

Προμήθεια και τοποθζτηςη αγϊγιμου και 

αντιςτατικοφ δαπζδου - πιςτοποίηςη 

αγϊγιμου δαπζδου 

1.9 - 1.10 8.800 

Αντιμικροβιακή βαφή χϊρων 1.11 4.200 

Είδη υγιεινήσ - πλακίδια 1.12 2.800 

Ηλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν 

και αςθενϊν 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 
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ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΙΟΔΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

(ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΑΤΣΟΜΑΣΗ, 

ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΤΡΟΜΕΝΗ) 

3.Α.1 3.550 

ΠΛΕΤΡΙΚΗ ΕΙΟΔΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

(ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΑΤΣΟΜΑΣΗ, 

ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΤΡΟΜΕΝΗ) 

3.Α.2 3.550 

ΕΙΟΔΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΑΙΘΟΤΑ 

(ΘΩΡΑΚΙΜΕΝΗ, ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, 

ΑΤΣΟΜΑΣΗ, ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗ, 

ΤΡΟΜΕΝΗ) 

3.Α.3 4.200 

ΔΤΟ ΤΡΟΜΕΝΕ ΘΤΡΕ (WC & STAFF 

ROOM) (ΘΩΡΑΚΙΜΕΝΕ , 

ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕ) 

3.Α.4 2.800 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΘΤΡΑ ΠΡΟ ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ 

(ΘΩΡΑΚΙΜΕΝΗ, ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ) 
3.Α.5 3.000 

ΤΡΟΜΕΝΗ ΕΙΟΔΟ ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟΤ 

(ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ) 
3.Α.6 900 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΘΤΡΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ 

ΔΩΜΑΣΙΟΤ (ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ) 
3.Α.7 1.000 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ 

ΑΧΡΗΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
Β.2 3.600 

 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

(€) 
188.700,00 

 
ΦΠΑ 24% (€) 45.288,00 

 
ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 233.988,00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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