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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟ ΔΤΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΤΩΝ 

ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

Προϋπολογιςμόσ: 234.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 

 

 

Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

         

1.ΣΗΛΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΟΤ (τεμάχια 2) 

 

 τιλθ οροφισ παροχϊν χειρουργείου για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κζςθσ εργαςίασ του 

Αναιςκθςιολόγου. 

 

 Να περιλαμβάνει οριηόντιο βραχίονα ςυνολικοφ μικουσ 800mm, καταςκευαςμζνο 

από αλουμίνιο με επίςτρωςθ από εποξειδικι ποφδρα. Θλεκτροκίνθτθ με εφροσ 

ανφψωςθσ τουλάχιςτον 40εκ. 

 

 Ο οριηόντιοσ βραχίονασ να ζχει τθν δυνατότθτα περιςτροφικισ κίνθςθσ τουλάχιςτον 

320° ςτο οριηόντιο επίπεδο και να φζρει κάλυμμα από ABS με LED διαφορετικϊν 

χρωμάτων τα οποία κα υποδθλϊνουν τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ φρζνων.  

 

 Να διακζτει πνευματικό φρζνο, ελεγχόμενο από ξεχωριςτό κφκλωμα για τον ζλεγχο 

όλων των κινιςεων τθσ ςτιλθσ, με δυνατότθτα ταυτόχρονου ξεκλειδϊματοσ όλων 

των φρζνων.  

 

 Δυνατότθτα ανάρτθςθσ 200 Kg τουλάχιςτον. 

 

 Θ ςτιλθ οροφισ κα περιλαμβάνει κεφαλι ςυςκευϊν φψουσ 1000mm περίπου, με 

τρεισ πλευρζσ, με δυνατότθτα περιςτροφισ 340° τουλάχιςτον ,καταςκευαςμζνθ 

από αλουμίνιο με επίςτρωςθ από εποξειδικι ποφδρα, ςτθν οποία κα 

προςαρμόηονται οι απαραίτθτεσ θλεκτρολογικζσ ςυςκευζσ και οι αεριοδότεσ 

ιατρικϊν αερίων. 

 

 Θ κεφαλι να ζχει ανεξάρτθτα επιςκζψιμα πλιρωσ διαχωριςμζνα τμιματα για 

ιςχυρά ρεφματα / αςκενι ρεφματα / ιατρικά αζρια. Οι καλωδιϊςεισ και οι 

ςωλθνϊςεισ να είναι προεγκατεςτθμζνεσ και ελεγμζνεσ, για ευκολότερθ 

εγκατάςταςθ. 

 

 Να είναι κατάλλθλθ για εγκατάςταςθ κάκε τφπου λιψεων αερίων και πριηϊν.  

 

 Ιςχυρά και Αςκενι ρεφματα: Θ κεφαλι να ζχει τουλάχιςτον τον παρακάτω 

θλεκτρολογικό εξοπλιςμό ιςχυρϊν – αςκενϊν ρευμάτων: 

 Οκτϊ (8) ρευματοδότεσ τφπου SCHUCΚO 16Α/230V (δικτφου-Θ/Η και UPS).  

 Σζςςερεισ (4) λιψεισ ιςοδυναμικισ γείωςθσ.  

 Δυο (2) λιψεισ data RJ45 cat 6 UTP. 
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 Ιατρικά αζρια : Θ κεφαλι να ζχει τουλάχιςτον τισ λιψεισ αερίων τφπου AFNOR: 

 2 λιψεισ οξυγόνου (Ο2) 

 1 λιψθ κενοφ (VAC) 

 2 λιψεισ πρωτοξείδιο (N2O) 

 2 λιψεισ Ιατρικοφ Αζρα 4 bar 

 1 λιψθ απαγωγισ αερίων AGSS  

 3 μανόμετρα και 1 κενόμετρο 

 

 Θ κεφαλι να φζρει επιπλζον ζνα (1) ράφι ςτιριξθσ εξοπλιςμοφ διαςτάςεων 

περίπου 45cm x 40cm, με δυνατότθτα ανάρτθςθσ 40 kg τουλάχιςτον,  με 

ενςωματωμζνεσ ράγεσ. 

 

 Να φζρει βάςθ ανάρτθςθσ αναιςκθςιολογικοφ μθχανιματοσ. 

 

 Όλα τα θλεκτρικά εξαρτιματα να είναι ςυνδεδεμζνα με ταχυςυνδζςμουσ για 

εφκολθ αντικατάςταςθ. 

 

 Να διακζτει εφκολα αφαιροφμενα καπάκια για διευκόλυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ και 

τθσ πρόςβαςθσ για ςυντιρθςθ. 

 

 Να φζρει καμπυλωμζνεσ ακμζσ και οι επιφάνειεσ γενικότερα να βοθκοφν ςτον 

εφκολο και αποτελεςματικό κακαριςμό τθσ. 

 

 Να είναι Κλάςθσ IIB, ςφμφωνα με τθν 93/42 ECC. 

         

2.ΣΗΛΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟΤ (τεμάχια 2) 

 

 τιλθ οροφισ παροχϊν χειρουργείου για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κζςθσ εργαςίασ του 

Χειρουργοφ. 

 

 Να περιλαμβάνει οριηόντιο διπλό βραχίονα ςυνολικοφ μικουσ 1400mm 

(600mm+800mm), καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο με επίςτρωςθ από εποξειδικι 

ποφδρα. Θλεκτροκίνθτθ με εφροσ ανφψωςθσ τουλάχιςτον 40εκ. 

 

 Ο κάκε οριηόντιοσ βραχίονασ να ζχει τθν δυνατότθτα περιςτροφικισ κίνθςθσ 

τουλάχιςτον 320° ςτο οριηόντιο επίπεδο και να φζρει κάλυμμα από ABS με LED 

διαφορετικϊν χρωμάτων τα οποία κα υποδθλϊνουν τθν κατάςταςθ του 

ςυςτιματοσ φρζνων.  

 

 Να διακζτει πνευματικό φρζνο, ελεγχόμενο από ξεχωριςτό κφκλωμα για τον ζλεγχο 

όλων των κινιςεων τθσ ςτιλθσ, με δυνατότθτα ταυτόχρονου ξεκλειδϊματοσ όλων 

των φρζνων.  

 

 Δυνατότθτα ανάρτθςθσ 200 Kg τουλάχιςτον. 
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 Θ ςτιλθ οροφισ κα περιλαμβάνει κεφαλι ςυςκευϊν φψουσ 1000mm περίπου, με 

τρεισ πλευρζσ, με δυνατότθτα περιςτροφισ 340° τουλάχιςτον ,καταςκευαςμζνθ 

από αλουμίνιο με επίςτρωςθ από εποξειδικι ποφδρα, ςτθν οποία κα 

προςαρμόηονται οι απαραίτθτεσ θλεκτρολογικζσ ςυςκευζσ και οι αεριοδότεσ 

ιατρικϊν αερίων. 

 

 Θ κεφαλι να ζχει ανεξάρτθτα επιςκζψιμα πλιρωσ διαχωριςμζνα τμιματα για 

ιςχυρά ρεφματα / αςκενι ρεφματα / ιατρικά αζρια. Οι καλωδιϊςεισ και οι 

ςωλθνϊςεισ να είναι προεγκατεςτθμζνεσ και ελεγμζνεσ, για ευκολότερθ 

εγκατάςταςθ. 

 

 Να είναι κατάλλθλθ για εγκατάςταςθ κάκε τφπου λιψεων αερίων και πριηϊν.  

 

 Ιςχυρά και Αςκενι ρεφματα: Θ κεφαλι να ζχει τουλάχιςτον τον παρακάτω 

θλεκτρολογικό εξοπλιςμό ιςχυρϊν – αςκενϊν ρευμάτων: 

 Οκτϊ (8) ρευματοδότεσ τφπου SCHUCΚO 16Α/230V (δικτφου-Θ/Η και UPS).  

 Σζςςερεισ (4) λιψεισ ιςοδυναμικισ γείωςθσ.  

 Δυο (2) λιψεισ data RJ45 cat 6 UTP. 

 Ιατρικά αζρια : Θ κεφαλι να ζχει τουλάχιςτον τισ λιψεισ αερίων τφπου AFNOR: 

 2 λιψεισ οξυγόνου (Ο2) 

 1 λιψθ κενοφ (VAC) 

 2 λιψεισ Ιατρικοφ Αζρα 4 bar 

 2 λιψεισ Ιατρικοφ Αζρα 8 bar 

 3 μανόμετρα και 1 κενόμετρο 

 Θ κεφαλι να φζρει επιπλζον ζνα (1) ράφι ςτιριξθσ εξοπλιςμοφ διαςτάςεων 

περίπου 45cm x 40cm, με δυνατότθτα ανάρτθςθσ 40 kg τουλάχιςτον,  με 

ενςωματωμζνεσ ράγεσ. 

 Όλα τα θλεκτρικά εξαρτιματα να είναι ςυνδεδεμζνα με ταχυςυνδζςμουσ για 

εφκολθ αντικατάςταςθ. 

 Να διακζτει εφκολα αφαιροφμενα καπάκια για διευκόλυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ και 

τθσ πρόςβαςθσ για ςυντιρθςθ. 

 Να φζρει καμπυλωμζνεσ ακμζσ και οι επιφάνειεσ γενικότερα να βοθκοφν ςτον 

εφκολο και αποτελεςματικό κακαριςμό τθσ. 

 Να είναι Κλάςθσ IIB, ςφμφωνα με τθν 93/42 ECC. 

 

 

   3. ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ (τεμάχια 2) 

 

1. Πίνακασ χειριςμοφ (Control Panel), ειδικόσ για τθ ςυγκζντρωςθ του εξοπλιςμοφ και 

των ελζγχων  του χειρουργείου.  

 

2. τον ίδιο πίνακα να μπορεί να ςυνδυαςτεί τόςο ο θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ, θ γείωςθ, 

θ ςφνδεςθ με τροφοδοςία όςο και τα ιατρικά αζρια.  

 

3. Να είναι ςχεδιαςμζνο για εντοιχιςμό και να διακζτει εξωτερικό τελείωμα από 

αντιμικροβιακό υλικό για βζλτιςτθ αςθψία του χϊρου και ςυμβατότθτα με τισ 

ανάγκεσ των Χειρουργείων. υγκεκριμζνα, θ επιφάνεια επζνδυςθσ να αποτελείται 
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από ενιαίο, χωρίσ αρμοφσ αντιμικροβιακό υλικό τεχνολογίασ ιόντων αργφρου, 

καταςκευαςμζνο από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυμερζσ υλικό, πάχουσ  τουλάχιςτον 

2,5 χιλιοςτϊν.  

 

4. Σο εν λόγω υλικό να φζρει πιςτοποίθςθ των αντιβακτθριακϊν του ιδιοτιτων βάςει 

του προτφπου ISO 22196:2011 και πιςτοποίθςθ κατά HACCP τθσ αντιμικροβιακισ 

του τεχνολογίασ, με ιςχυρι δράςθ ενάντια ςε μεγάλο εφροσ βακτθρίων (όπωσ 

MRSA, E-Coli, Salmonella κ.λπ.), μυκιτων και ιϊν (όπωσ Θ1Ν1). (Να κατατεκοφν τα 

εν λόγω πιςτοποιθτικά) 

 

5. Πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του πίνακα να παρζχεται εφκολα από το εμπρόςκιο 

μζροσ του (εντόσ τθσ χειρουργικισ αίκουςασ) με πόρτεσ με ερμθτικό περιμετρικό 

κλείςιμο.    

 

6. Ο πίνακασ να διακζτει τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

- Θφρεσ πρόςβαςθσ:  ≥ Σζςςερισ (4) 

- Παροχζσ:  

 Ρευματολιπτεσ με καπάκι: 16 (8 από Δίκτυο-H/Z και 8 από UPS) 

 Ιςοδυναμικζσ γειϊςεισ: 5 

 Ρευματολιπτθσ τριφαςικόσ (32Α) 

 Ρευματολιπτθσ Schuko (16Α) για τροχιλατο ακτινολογικό ι ακτινοςκοπικό 

 2 λιψεισ οξυγόνου (Ο2) τφπου AFNOR 

 2 λιψεισ κενοφ (VAC) τφπου AFNOR 

 1 λιψθ πρωτοξείδιου (N2O) τφπου AFNOR 

 1 λιψθ Ιατρικοφ Αζρα 4 bar τφπου AFNOR 

 1 λιψθ Ιατρικοφ Αζρα 8 bar τφπου AFNOR 

 1 λιψθ απαγωγισ αερίων AGSS  

 4 μανόμετρα και 1 κενόμετρο 

 Δίκτυο (RJ45):  2 

 

- Οπτικζσ Ενδείξεισ 

 Ψθφιακό ρολόι: 1 

 Χρονόμετρο ψθφιακό: 1 

 Μζτρθςθ κερμοκραςίασ: 1 

 Μζτρθςθ υγραςίασ: 1 

 

- υναγερμοί 

 Αζρια: μζχρι και 7 αζρια 

 

- Λοιπζσ δυνατότθτεσ: 

 Διακόπτεσ χειριςμοφ γενικοφ φωτιςμοφ: 3 

 Διαφανοςκόπιο: 2 κζςεων 

 Τποδομι μόνιτορ: για μόνιτορ 42ϋϋ   

 

7. Διαςτάςεισ ςε m: 2,00 x 2,00 (ΜxΤ) περίπου. 

 

8. Ο εν λόγω πίνακασ κα τοποκετθκεί εντόσ κατάλλθλου εντοιχιςμοφ γυψοςανίδασ. 
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9. Εντόσ του πίνακα ελζγχου και ςτα ςθμεία όπου απαιτείται θ διαςφνδεςθ των 

μθχανθμάτων για τθ διαχείριςθ εικόνασ, να εγκαταςτακεί καλωδίωςθ και 

οποιαδιποτε άλλθ υποδομι για τθ μελλοντικι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ψθφιακισ 

διαχείριςθσ εικόνασ. 

 

10. τισ εναπομζνουςεσ  επιφάνειεσ του χϊρου κα τοποκετθκοφν αντιμικροβιακά 

πάνελ χωρίσ αρμοφσ, βάςει ανωτζρω προδιαγραφϊν αντιμικροβιακισ τοιχοποιίασ. 

 

11. Σόςο κατά τθν εγκατάςταςθ του Πίνακα ελζγχου, όςο και κατά τθν εξζλιξθ των 

εγκαταςτάςεων και όπου απαιτθκοφν μετατροπζσ- προςαρμογζσ των υφιςτάμενων 

ΘΜ δικτφων με το νζο υπό εγκατάςταςθ εξοπλιςμό, ο ςυμμετζχων κα πρζπει να 

διακζτει για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν τθν απαραίτθτθ εμπειρία ςε ΘΜ 

εγκαταςτάςεισ. 

 

12. Σο υπό προμικεια είδοσ να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα για τθν θλεκτρικι αςφάλεια και τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα.  

 

 

4. ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 

 

Οι επενδφςεισ τθσ τοιχοποιίασ εντόσ των χϊρων χειρουργικϊν αικουςϊν και προετοιμαςίασ 

αςκενϊν, να γίνoυν από υλικό με τισ κάτωκι τουλάχιςτον τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

 

1. Τλικό βιομθχανικισ παραγωγισ (ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με 

ISO 9001) κατάλλθλο για κρίςιμουσ Νοςοκομειακοφσ χϊρουσ 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 ελζγχουσ κατά ISO 22196.)  

 

5. Θ αντιμικροβιακι τεχνολογία του υλικοφ να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά HACCP (να 

κατατεκεί θ ςχετικι πιςτοποίθςθ) και να φζρει δοκιμαςμζνθ αποτελεςματικότθτα 

ζναντι του ιοφ H1N1. 

 

6. Να επιδζχεται κερμικι διαμόρφωςθ ϊςτε να επικαλφπτονται αρχιτεκτονικά εμπόδια 

ςτο χϊρο εφαρμογισ (όπωσ κολϊνεσ και εςωτερικζσ – εξωτερικζσ γωνίεσ), χωρίσ 

αρμοφσ και ενϊςεισ. 
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7. Θ ζνωςθ μεταξφ επάλλθλων φφλλων να πραγματοποιείται με αντιμικροβιακό κορδόνι 

κερμοςυγκόλλθςθσ, του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου, για πλιρθ ςυμβατότθτα των 

υλικϊν. 

 

8. Κόλλα εγκατάςταςθσ από τον ίδιο καταςκευαςτικό οίκο των πάνελ για τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ πλιρθσ ςυμβατότθτασ των υλικϊν. 

 

9. 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 δυνατότθτεσ. 

 

10. Κακαρι επιφάνεια, εφκολα πλενόμενθ, ανκεκτικι ςτισ οςμζσ, ςτθ μοφχλα και τουσ 

λεκζδεσ. 

 

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

χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιομθχανία τροφίμων και ςτθν Τγεία. (να υποβλθκοφν ςχετικζσ 

εκκζςεισ)  

 

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

 

13. Τψθλισ μθχανικισ αντοχισ, ανκεκτικό ςε ζντονθ και βίαιθ κροφςθ και ανκεκτικό ςτθν 

υγραςία.  

 

                        

5. ΒΑΦΗ  ΨΕΤΔΟΡΟΦΗ ΚΑΙ  LED  PANEL 

 

Θ ψευδοροφι όλων των χϊρων κα βαφεί με κατάλλθλθ αντιμικροβιακι βαφι  

 

Σοποκζτθςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων οροφισ για τον γενικό φωτιςμό των αικουςϊν και των 

λοιπϊν χϊρων. Σοποκζτθςθ ςτεγανϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων οροφισ, κατάλλθλων για 

χϊρουσ άςθπτουσ και αποςτειρωμζνουσ ϊςτε να διαςφαλίηονται όλεσ οι απαιτιςεισ 

περιβάλλοντοσ των χειρουργικϊν αικουςϊν (άςθπτο περιβάλλον), των ιςχυόντων 

κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και θ νόμιμθ και αςφαλισ λειτουργία του νζου 

εξοπλιςμοφ. 

 

Σα φωτιςτικά εντόσ των χϊρων κα είναι τφπου Led Panel, με αντικαμβωτικό κάλυμμα με 

λεία επιφάνεια και βακμό ςτεγανότθτασ IP54 από τθν εμφανι πλευρά, ενδεικτικοφ τφπου 

PETRIDIS L590 RVS LED. 

 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων που κα εγκαταςτακοφν ςε όλουσ τουσ 

χϊρουσ  κα πρζπει να εξαςφαλίηει ζνταςθ φωτιςμοφ τουλάχιςτον 500 lux/τ.μ., μετρθμζνθ 

ςε φψοσ περίπου 80εκ. από το πάτωμα. 

 

 

   6 . ΔΑΠΕΔΑ 

 

α. ΑΓΩΓΙΜΑ ΔΑΠΕΔΑ 
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Να γίνει αντικατάςταςθ των δαπζδων ςτο χϊρο των Χειρουργικϊν Αικουςϊν και ςτουσ 

χϊρουσ προετοιμαςίασ αςκενϊν. 

Κατ’ ελάχιςτον, οι επιμζρουσ εργαςίεσ που απαιτοφνται είναι: 

i. Αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ εγκατάςταςθσ. 

ii. Ζλεγχοσ και εφόςον απαιτείται επιμζρουσ τοπικι αποκατάςταςθ τθσ επιπεδότθτασ 

του υποςτρϊματοσ και προετοιμαςία για τθν επίςτρωςθ με αγϊγιμα δάπεδα. Σα 

δάπεδα κα επικολλθκοφν ςε υπόςτρωμα λείο, ςτζρεο, επίπεδο και μόνιμα ςτεγνό 

χωρίσ υπολείμματα οικοδομικϊν υλικϊν, τυχόν ρωγμζσ ι άλλεσ ατζλειεσ.  

iii. Επίςτρωςθ πλζγματοσ χαλκοταινιϊν, ςφνδεςθ του πλζγματοσ µε τθν γείωςθ του 

χϊρου, επίςτρωςθ του νζου αγϊγιμου ελαςτικοφ δαπζδου µε αγϊγιμθ κόλλα.  

iv. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ κα εκδοκεί πιςτοποιθτικό αγωγιμότθτασ 

του δαπζδου, ςφμφωνα µε τθν οδθγία 1/2004 του Τπουργείου Τγείασ.  

v. Οι θλεκτρικζσ αντιςτάςεισ των δαπζδων κατά το πρότυπο EN 1081 κα είναι:  

Θλεκτρικι αντίςταςθ γείωςθσ R2: 

10 KΩ < τιμζσ R2 

50 KΩ < μζςοσ όροσ τιμϊν R2  

Θλεκτρικι επιφανειακι αντίςταςθ R3: 

10 ΚΩ < τιμζσ R3 < 5 MΩ 

25 ΚΩ < μζςοσ όροσ τιμϊν R3 < 1 MΩ 

vi. Επίςτρωςθ με αγϊγιμο ομοιογενζσ δάπεδο PVC ςε ρολά, πάχουσ τουλάχιςτον 

2.0mm, ενδεικτικοφ τφπου iQ Toro Tarkett, 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. 

vii. 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. 

viii. 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 

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. 

ix. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να μεριμνιςει για τθν άρτια ςυναρμογι του κοίλου ςοβατεπί 

με τισ αντιμικροβιακζσ επενδφςεισ τοιχοποιίασ. 

x. Γενικότερα για τθν τοποκζτθςθ των δαπζδων ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του 

καταςκευαςτικοφ οίκου.  

xi. Μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται με δικζσ του 

δαπάνεσ να προβεί ςτον ζλεγχο αςφαλοφσ λειτουργίασ αυτοφ, ο οποίοσ κα 
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διενεργθκεί από πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο. Θ νζα εγκατάςταςθ των δαπζδων κα 

πρζπει να ικανοποιεί τα κριτιρια τθσ Οδθγίασ 1/2004 του Τπουργείου Τγείασ, περί 

καλφμματοσ δαπζδων ςε κρίςιμουσ νοςοκομειακοφσ χϊρουσ. Θ ζκκεςθ του 

Εργαςτθρίου κα κατατεκεί ςτο Νοςοκομείο για μελλοντικι χριςθ. 

 

 

 β. ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

 

1. Για τθν αποκατάςταςθ τθσ επιπεδότθτασ του δαπζδου ςτουσ χϊρουσ υποςτιριξθσ 

των χειρουργικϊν αικουςϊν (προετοιμαςία, scrub-up, κλπ.) κα πραγματοποιθκεί 

αποξιλωςθ του υπάρχοντοσ δαπζδου και τοποκζτθςθ κατάλλθλου δαπζδου με 

κοίλο ςοβατεπί ςτα ςθμεία που εφάπτεται ςτον τοίχο. 

 

2. Κατ’ ελάχιςτον, οι επιμζρουσ εργαςίεσ που απαιτοφνται είναι: 

i. Αντιςτατικά δάπεδα νοςοκομείων με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ, ςφμφωνα με 

προδιαγραφζσ υγειονομικισ υπθρεςίασ, κατάλλθλα για το εν λόγω Σμιμα. 

υγκεκριμζνα, να είναι επαγγελματικϊν προδιαγραφϊν, να αντζχουν ςτθν ζντονθ 

φκορά από τα τροχιλατα καρότςια και φορεία, ομογενοφσ υφισ. Σοποκζτθςθ με 

κορδόνια αρμοκόλλθςθσ και με ςοβατεπί με διαμόρφωςθ ίδιου υλικοφ, ϊςτε  να 

αποφευχκοφν  εςτίεσ  ανάπτυξθσ μικροβίων. 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. 

ii. Αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ εγκατάςταςθσ. Ζλεγχοσ και, εφόςον απαιτείται, 

επιμζρουσ τοπικι αποκατάςταςθ επιπεδότθτασ υποςτρϊματοσ και προετοιμαςία 

για τθν επίςτρωςθ με αντιςτατικά δάπεδα. Σα δάπεδα κα επικολλθκοφν ςε 

υπόςτρωμα λείο, ςτζρεο, επίπεδο και μόνιμα ςτεγνό χωρίσ υπολείμματα 

οικοδομικϊν υλικϊν, τυχόν ρωγμζσ ι άλλεσ ατζλειεσ.  

iii. υγκόλλθςθ των αρμϊν με ειδικι 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. 

iv. 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 

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. 
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v. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να μεριμνιςει για τθν άρτια ςυναρμογι του κοίλου ςοβατεπί 

με τισ αντιμικροβιακζσ επενδφςεισ τοιχοποιίασ. 

vi. Γενικότερα για τθν τοποκζτθςθ των δαπζδων ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του 

καταςκευαςτικοφ οίκου.  

 

 

7. ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΕΛΕΤΗ (PASS THROUGH) (τεμάχια 2) 

 

1. Ντουλάπεσ 2 όψεων με κφρεσ και θλεκτρονικό ςφςτθμα μανδάλωςθσ. Θ 

θλεκτρονικι διάταξθ να επιτρζπει αποκλειςτικά το άνοιγμα μίασ εκ των δφο 

πλευρϊν, απαγορεφοντασ το άνοιγμα τθσ άλλθσ. 

 

2. Να διακζτει ενδεικτικζσ λυχνίεσ για τθν κατάςταςθ των κυρϊν και από τισ δφο 

πλευρζσ. 

 

3. ε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ να ανοίγουν και οι δφο πλευρζσ (κατάςταςθ 

ανάγκθσ). 

 

4. Σο όλο ςφςτθμα να λειτουργεί με χαμθλι τάςθ (12 ι 24V). 

 

5. Θ ενεργοποίθςθ να γίνεται για τθν κάκε πλευρά από ζνα Push Button. Να διακζτει 

επίςθσ κουμπί πανικοφ (Emergency Button). 

 

6. Οι πόρτεσ να είναι με βιτρίνα και καταςκευαςμζνεσ εξ’ ολοκλιρου από ςυμπαγζσ 

πολυμερζσ υλικό πιςτοποιθμζνθσ καταςκευισ ίδιο με αυτό των ςυνκζςεων 

ντουλαπϊν, υψθλισ αντοχισ, αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ, χωρίσ πόρουσ, ανκεκτικό 

ςτισ κροφςεισ, απαραμόρφωτο, βραδφκαυςτο και αναλλοίωτο ςτα χθμικά 

κακαριςμοφ (να κατατεθοφν τα απαραίτητα πιςτοποιητικά).  

 

7. Οι πόρτεσ να διακζτουν ενςωματωμζνεσ εργονομικζσ χειρολαβζσ για τθν αποφυγι 

εγκλωβιςμοφ ρφπων και αποτελεςματικό κακαριςμό.  

 

8. το εςωτερικό να φζρει πζντε (5) ράφια ρυκμιηόμενου φψουσ.  

 

9. Διαςτάςεισ: 800x500x2100 mm (ΜxΒxY) περίπου (οι ακριβείσ διαςτάςεισ κα 

προκφψουν κατά τθν τελικι επιμζτρθςθ του χϊρου.)  

 

 

8. SCRUB-UP ΔΤΟ ΘΕΕΩΝ (τεμάχια 3) 

 

1. Ο νιπτιρασ (scrub-up) να είναι υψθλισ αιςκθτικισ. Να είναι δφο (2) κζςεων, ςυνολικϊν 

διαςτάςεων 1200x700x1600 mm (ΜxΒxΤ) περίπου. 

 

2. Θ ςτιριξθ του προςφερόμενου scrub-up είναι να είναι επιτοίχια, με υπερυψωμζνθ 

πλάτθ. 
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3. το άνω μζροσ να φζρει κλειςτό αποκθκευτικό χϊρο με διανομζα ςαπουνιοφ, 

απολυμαντικοφ υγροφ, βουρτςϊν και χαρτιοφ, καταςκευισ εξ’ ολοκλιρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 304.  

 

4. Ο νιπτιρασ (scrub-up) και θ υπερυψωμζνθ πλάτθ να είναι καταςκευισ εξ’ ολοκλιρου 

από ςφνκετο υλικό με αντιμικροβιακζσ ιδιότθτεσ. Σο υλικό να είναι υψθλισ πυκνότθτασ, 

ςυμπαγζσ, μθ πορϊδεσ, απαραμόρφωτο, χωρίσ αρμοφσ, με ομοιογενι ςφςταςθ, 

ανκεκτικό ςτα κακαριςτικά και απολυμαντικά υγρά που χρθςιμοποιοφνται ςτα 

Νοςοκομεία. Σο υλικό να μθν επιτρζπει τθ μετάδοςθ μολφνςεων. Να γίνει αναλυτικι 

περιγραφι.  

 

5. Να διακζτει μια (1) ψθφιακι μπαταρία ανά κζςθ,  με ζλεγχο κερμοκραςίασ νεροφ, ροισ 

νεροφ, απολυμαντικοφ υγροφ και ςαπουνιοφ χωρίσ επαφι με τα χζρια, μζςω 

αιςκθτιρων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 

 

6. Θ λεκάνθ να είναι με κοίλεσ γωνίεσ χωρίσ κρφπτεσ με κατάλλθλα διαμορφωμζνο 

πυκμζνα για άμεςθ αποχζτευςθ.  

 

7. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ απολφμανςθσ και κακαριςμοφ τθσ αποχζτευςθσ 

αποτρζποντασ τθν παραγωγι μολυςματικϊν αερολυμάτων. Σο ςφςτθμα να διακζτει 

πιςτοποίθςθ CE. 

 

8. το εςωτερικό τθσ λεκάνθσ να φζρει προςκαφαιροφμενο δοχείο από το ίδιο υλικό με 

τον νιπτιρα, για τθν απόρριψθ βουρτςϊν. 

 

9. Θ πλευρά που βλζπει προσ τον γιατρό να είναι υπερυψωμζνθ δθμιουργϊντασ μια 

προςτατευτικι ποδιά, ενϊ παράλλθλα να διακζτει υποδοχζσ ανατομικά 

διαμορφωμζνεσ για τθν πλφςθ των χεριϊν. 

 

10. το κάτω μζροσ του νιπτιρα να φζρει ανοξείδωτθ καταςκευι ποιότθτασ AISI 304 με 

ενςωματωμζνουσ δυο (2) ανοξείδωτουσ κάδουσ για τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων. 

Οι κάδοι να διακζτουν εργονομικό άνοιγμα χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ των χεριϊν για 

λογοφσ υγιεινισ. 

 

11. τισ εναπομζνουςεσ  επιφάνειεσ του χϊρου κα τοποκετθκοφν αντιμικροβιακά πάνελ 

χωρίσ αρμοφσ, βάςει ανωτζρω προδιαγραφϊν αντιμικροβιακισ τοιχοποιίασ. 

 

12. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα πρωτότυπα prospectus του 

καταςκευαςτικοφ οίκου ι και ςε επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου όπωσ 

product data, manual κλπ.   

 

13. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001 και ISO 13485. (Να 

κατατεθοφν τα απαραίτητα πιςτοποιητικά) 

 

 

9. ΠΑΓΚΟ Γ (τεμάχιο 1) 

1. Να είναι βιομθχανικισ παραγωγισ. 
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2. Θ επιφάνεια του πάγκου να είναι εξ’ ολοκλιρου από ςυμπαγζσ πολυμερζσ υλικό 

πιςτοποιθμζνθσ καταςκευισ, υψθλισ αντοχισ, αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ, χωρίσ 

πόρουσ, ανκεκτικό ςτισ κροφςεισ, απαραμόρφωτο, βραδφκαυςτο και αναλλοίωτο ςτα 

χθμικά κακαριςμοφ, ενδεικτικοφ τφπου Corian (να κατατεθοφν τα απαραίτητα 

πιςτοποιητικά). Να φζρει πλάτθ 10 cm με τελείωμα ‘κωβζ’ για τθν αποφυγι 

ςυγκράτθςθσ ςκόνθσ και μικροβίων. 

 

3. Σο ςϊμα τθσ καταςκευισ να είναι εςωτερικά από πρεςαριςτό υλικό (μοριοςανίδα) 

πάχουσ 20mm, επικαλυμμζνθ αμφίπλευρα με κερμοδιαμορφωμζνο, μθ πορϊδεσ 

πλενόμενο, φαινοπλαςτικό υλικό το οποίο να είναι ανκεκτικό ςτα απολυμαντικά και 

κακαριςτικά υγρά. 

 

4. Να φζρει περιμετρικά ελαςτικό παρζμβυςμα (ελαςτικι τςιμοφχα – φοφςκα) ςτο 

κλείςιμο των ςυρταριϊν και ςτισ πόρτεσ των ντουλαπιϊν και των ντουλαπϊν για τθν 

απορρόφθςθ των προςκροφςεων. 

 

5. Οι πόρτεσ και μετϊπεσ των ςυρταριϊν να είναι καταςκευαςμζνεσ εξ’ ολοκλιρου από 

υλικό όμοιο με αυτό τθσ επιφάνειασ του πάγκου.  

 

6. Οι πόρτεσ και οι μετϊπεσ των ςυρταριϊν να διακζτουν ενςωματωμζνεσ εργονομικζσ 

χειρολαβζσ για τθν αποφυγι εγκλωβιςμοφ ρφπων και αποτελεςματικό κακαριςμό.  

 

7. Όλεσ οι γωνίεσ ςτισ πόρτεσ και τισ μετϊπεσ να διακζτουν ςτρογγυλεμζνα ατραυματικά 

άκρα.  

 

8. Οι πόρτεσ να ζχουν άνοιγμα τουλάχιςτον μζχρι 250°. 

 

9. Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ των χρωμάτων ςτισ πόρτεσ / μετϊπεσ ϊςτε να 

αποτελοφν ενιαίο ςφνολο με τον περιβάλλοντα χϊρο.  

 

 

10. ΠΑΓΚΟ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ (τεμάχια 2) 

 

1. Να είναι βιομθχανικισ παραγωγισ. 

 

2. Θ επιφάνεια του πάγκου να είναι εξ’ ολοκλιρου από ςυμπαγζσ πολυμερζσ υλικό 

πιςτοποιθμζνθσ καταςκευισ, υψθλισ αντοχισ, αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ, χωρίσ 

πόρουσ, ανκεκτικό ςτισ κροφςεισ, απαραμόρφωτο, βραδφκαυςτο και αναλλοίωτο ςτα 

χθμικά κακαριςμοφ, ενδεικτικοφ τφπου Corian (να κατατεθοφν τα απαραίτητα 

πιςτοποιητικά). Να φζρει πλάτθ 10 cm με τελείωμα ‘κωβζ’ για τθν αποφυγι 

ςυγκράτθςθσ ςκόνθσ και μικροβίων. 

 

3. Σο ςϊμα τθσ καταςκευισ να είναι εςωτερικά από πρεςαριςτό υλικό (μοριοςανίδα) 

πάχουσ 20mm, επικαλυμμζνθ αμφίπλευρα με κερμοδιαμορφωμζνο, μθ πορϊδεσ 

πλενόμενο, φαινοπλαςτικό υλικό το οποίο να είναι ανκεκτικό ςτα απολυμαντικά και 

κακαριςτικά υγρά. 

 

22DIAB000024451 2022-05-16



12 

 

4. Να φζρει περιμετρικά ελαςτικό παρζμβυςμα (ελαςτικι τςιμοφχα – φοφςκα) ςτο 

κλείςιμο των ςυρταριϊν και ςτισ πόρτεσ των ντουλαπιϊν και των ντουλαπϊν για τθν 

απορρόφθςθ των προςκροφςεων. 

 

5. Οι πόρτεσ και μετϊπεσ των ςυρταριϊν να είναι καταςκευαςμζνεσ εξ’ ολοκλιρου από 

υλικό όμοιο με αυτό τθσ επιφάνειασ του πάγκου.  

 

6. Οι πόρτεσ και οι μετϊπεσ των ςυρταριϊν να διακζτουν ενςωματωμζνεσ εργονομικζσ 

χειρολαβζσ για τθν αποφυγι εγκλωβιςμοφ ρφπων και αποτελεςματικό κακαριςμό.  

 

7. Όλεσ οι γωνίεσ ςτισ πόρτεσ και τισ μετϊπεσ να διακζτουν ςτρογγυλεμζνα ατραυματικά 

άκρα.  

 

8. Οι πόρτεσ να ζχουν άνοιγμα τουλάχιςτον μζχρι 250°. 

 

9. Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ των χρωμάτων ςτισ πόρτεσ / μετϊπεσ ϊςτε να 

αποτελοφν ενιαίο ςφνολο με τον περιβάλλοντα χϊρο.  

 

 

11. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΗ  

 

1. τισ αίκουςεσ κα εγκαταςτακοφν καλωδιϊςεισ HDMI – Οπτικϊν Ινϊν και διαςφνδεςθσ  

PACS. 

 

2. Θα καταςκευαςτοφν οδεφςεισ εφκαμπτων καναλιϊν κατάλλθλθσ διατομισ από και προσ 

τα ςθμεία λιψθσ και διαχείριςθσ ςιματοσ εντόσ τθσ αίκουςασ.  

 

3. Οι καλωδιϊςεισ κα πρζπει να μποροφν να υποςτθρίξουν τθ ςφνδεςθ κατ’ ελάχιςτον του 

ακόλουκου ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και να υπάρχει 

πρόβλεψθ επεκταςιμότθτασ:  

 

 Ενδοςκοπικοί πφργοι 

 Μικροςκόπια 

 Κάμερεσ πεδίου 

 C – ARMS 

 Μθχανιματα αναιςκθςίασ 

 

12. ΤΝΘΕΗ  LAY UP 

 

1. Θ ςφνκεςθ να είναι ενδεικτικϊν ςυνολικϊν διαςτάςεων 1800 x 450 x 2100 mm (MxBxY) 

και να αποτελείται από τρεισ (3) μονόφυλλεσ ντουλάπεσ με βιτρίνα και κλειδαριά. Θ μια 

να διακζτει εςωτερικά τζςςερα (4) τουλάχιςτον ράφια και οι άλλεσ δφο εςωτερικά να 

φζρουν ςυνολικά κατϋ ελάχιςτον:  

 Μια (1) ςτιριξθ κακετιρων 

 Σρία (3) καλάκια βάκουσ 50mm, με διαχωριςτικά 

 Πζντε (5) καλάκια βάκουσ 100mm με διαχωριςτικά 

 Πζντε(5) καλάκια βάκουσ 200mm με διαχωριςτικά 

22DIAB000024451 2022-05-16



13 

 

 

2. Οι πόρτεσ να διακζτουν τηάμι πάχουσ 4mm το οποίο ςτακεροποιείται ςτθν πόρτα με 

ςιλικόνθ και με ειδικι περιμετρικι πλαςτικι ςτιριξθ.  

 

3. Οι ντουλάπεσ  να διακζτουν ράγεσ οι οποίεσ μζςω κατάλλθλων ανοξείδωτων ςτθρίξεων 

να επιτρζπουν τθν τοποκζτθςθ του ραφιοφ ςτο επικυμθτό φψοσ.  

 

4. Οι ντουλάπεσ  να διακζτουν ςτο εςωτερικό τουσ ειδικζσ ςτθρίξεισ από υλικό ABS και όχι 

τθλεςκοπικοφσ οδθγοφσ για τθν ευκολότερθ απολφμανςι τουσ. Οι ειδικζσ αυτζσ 

ςτθρίξεισ να δζχονται όλων των ειδϊν τα καλάκια διαςτάςεων κατά ISO, και μζςω 

ειδικϊν διαμορφωμζνων stops να εξαςφαλίηουν τθν  ςυγκράτθςθ  των καλακιϊν.  

 

5. Σα καλάκια να είναι καταςκευαςμζνα από πλαςτικό, ανκεκτικό ςε μθχανικι 

καταπόνθςθ και χθμικά υγρά κακαριςμοφ. Οι διαςτάςεισ τουσ να είναι ςφμφωνεσ με το 

πρότυπο ISO (600 x 400 mm) . το εςωτερικό τουσ να φζρουν προςκαφαιροφμενα ςετ 

διαχωριςτικϊν από πλαςτικό υλικό.  

 

6. Κάκε ςετ διαχωριςτικϊν των καλακιϊν να αποτελείται από ζνα (1) κάκετο και δφο (2) 

οριηόντια διαχωριςτικά τα οποία να είναι καταςκευαςμζνα από θμιδιαφανζσ υλικό 

plexiglass και ςτο ςϊμα τουσ να φζρουν εγκοπζσ για τθν καλφτερθ ταξινόμθςθ των 

υλικϊν.   

 

7. Σα καλάκια να ςυνεργάηονται μεταξφ των ντουλαπϊν που διακζτουν τισ αντίςτοιχεσ 

υποδοχζσ.  

 

8. Θ κικθ ραμμάτων να φζρει ζξι (6) τουλάχιςτον ραφάκια, κατάλλθλα για τθ ςτιριξθ 

κουτιϊν ραμμάτων. 

 

9. Θ ςτιριξθ κακετιρων να διακζτει ζνα ράφι με ςυρόμενουσ οδθγοφσ, ο κακζνασ με 

άγκιςτρα για τθ ςτιριξθ κακετιρων, με ετικζτεσ αναγνϊριςθσ. 

 

 

13.  ΠΟΡΣΑ ΑΛΕΡΕΣΟΤΡ (τεμάχια 2) 

 

1. Πόρτα αλερετοφρ, μονόφυλλθ, πρεςςαριςτι. Θ ςτιριξθ τθσ πόρτασ κα γίνει με 

κατάλλθλουσ μεντεςζδεσ αλερετοφρ βαρζωσ τφπου.  

 

2. Να είναι αμφίπλευρα επενδυμζνθ από αντιμικροβιακό υλικό, πάχουσ τουλάχιςτον 2,5 

mm, 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 πόρτα κα φζρει κυρίδα διαςτάςεων (Μ × Τ) 60 × 25 εκ. με κρφςταλλο μονό διάφανο.  

 

4. Διαςτάςεισ πόρτασ ςε εκ. (Μ × Τ): 90 × 210 περίπου 

(Οι ακριβείσ διαςτάςεισ κα κακοριςτοφν κατόπιν τελικισ επιμζτρθςθσ ςτον προβλεπόμενο 

χϊρο τοποκζτθςθσ). 
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Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΣΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

1.  Τποχρεώςεισ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό  

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει:  

 

Να επιςκεφκοφν τον χϊρο των Χειρουργείων, ϊςτε να γνωρίηουν όλεσ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ 

και να είναι ενιμεροι για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ.  

 

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, αιμοδυναμικϊν εργαςτθρίων, κεντρικισ αποςτείρωςθσ και 

γενικά χϊροι ειδικϊν απαιτιςεων Μονάδων Τγείασ (να κατατεκοφν οι αντίςτοιχεσ 

βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ).  

 

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  

2. ISO 14001:2015 (περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ) 

 

Θ μθ κατάκεςθ των ςτοιχείων των ανωτζρω παραγράφων αποτελεί ςτοιχείο αποκλειςμοφ 

από τον διαγωνιςμό.  

 

2. Τποχρεώςεισ του Αναδόχου  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ και να παραδϊςει τουσ χϊρουσ και τον εξοπλιςμό ςε πλιρθ και 

αςφαλι λειτουργία.  
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Ο Ανάδοχοσ με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ κα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, ϊςτε θ Σεχνικι 

Τπθρεςία να ενθμερϊςει τα Χειρουργεία του Νοςοκομείου για τυχόν διακοπζσ λειτουργίασ 

των εγκαταςτάςεων λόγω τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ 

και Παραλαβισ πλιρεσ μθτρϊο του εξοπλιςμοφ που εγκαταςτάκθκε με τα τεχνικά του 

ςτοιχεία.  

 

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.  

 

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.  Οι εργαςίεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν εντόσ δυο μθνϊν από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ.  

 

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 ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ κα 

πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνων οίκων ςφμφωνα με το ISO 13485:2016.  
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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. 
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