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ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευής 
πλύσης – απολύμανσης υποδημάτων 
χειρουργείων» 

  
  
  
  
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) συσκευής 

πλύσης – απολύμανσης (πλυντήριο) υποδημάτων χειρουργείου, σε συνδυασμό με δύο (2) 

επίτοιχες ραφιέρες για την τοποθέτησή των υποδημάτων (σαμπό), συμπεριλαμβανομένων των 

απαραίτητων εργασιών και υλικών στήριξης και σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης και 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 

1. Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα τουλάχιστον είκοσι (20) 

υποδημάτων (10 ζευγών) χειρουργείου τύπου σαμπό σε κάθε πλύση (κύκλο λειτουργίας). 

2. Να πραγματοποιεί πλύσεις σε έως 93˚-95˚C και να εξασφαλίζει αντιβακτηριδιακή θερμική 

απολύμανση των υποδημάτων. 

3. Να είναι κατασκευασμένο με διπλά τοιχώματα για άριστη θερμο-ηχομόνωση. 

4. Τα εξωτερικά τοιχώματα του πλυντηρίου να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότητας AISI 304.  

5. Τα εσωτερικά τοιχώματα του χώρου πλύσης του να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 316L, που είναι κατάλληλος για την κατασκευή ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων 

και παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία έναντι των υψηλών θερμοκρασιών, της διάβρωσης από 

σκληρό νερό και από ισχυρά χημικά, αλκαλικά και όξινα υγρά καθαρισμού. 

6. Να συνοδεύεται απαραίτητα με κατάλληλο φορέα από ανοξείδωτο χάλυβα για την 

τοποθέτηση εντός του χώρου πλύσης των τουλάχιστον 10 ζευγαριών υποδημάτων που πλένονται σε 

κάθε κύκλο λειτουργίας.  

7. Να διαθέτει δύο επίπεδα πλύσης με δύο βραχίονες πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

316L. 

8. Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι περίπου 600 x 600 x 800 mm (ΜxΒxΥ). 

9. Να είναι εμπρόσθιας πλήρωσης με πτυσσόμενη θύρα, η οποία να ανοίγει έως την οριζόντια 

θέση και να είναι βαριάς κατασκευής. 

10. Να διαθέτει ηλεκτρική εμπλοκή ασφάλισης θύρας για προστασία του χειριστή κατά την 

λειτουργία.  

11. Το μηχάνημα να διαθέτει δύο εισόδους νερού, μία (1) για ζεστό και μία (1) για κρύο νερό, με 

πίεση λειτουργίας από 1,5 έως και 10bar το ανώτερο.  
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12. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνδέσει το πλυντήριο στις αναμονές παροχής ζεστού και κρύου 

νερού διατομής 1/2" (αρσενικού σπειρώματος), που υπάρχουν στις θέσεις που παρουσιάζονται στο 

επισυναπτόμενο σκαρίφημα του χώρου εγκατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και των Τεχνικών Οδηγιών του Τ.Ε.Ε. (2411/86 - 

Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Διανομή κρύου - ζεστού νερού). Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει 

να προσαρμόσει το μήκος και τη διατομή των εύκαμπτων σωληνώσεων σύνδεσης του πλυντηρίου με 

τα κατάλληλα εξαρτήματα για να συνδεθεί στην υποδεικνυόμενη θέση (στη δεξιά πλευρά του χώρου 

εγκατάστασης του πλυντηρίου).  

13. Ο Ανάδοχος να τοποθετήσει μεταξύ των αναμονών παροχής ζεστού και κρύου νερού, 

συσκευές φίλτρου και ανταλλακτικά φυσίγγια 9’’ κατάλληλα για ζεστό και κρύο νερό αντίστοιχα. Η 

εγκατάσταση των συσκευών φίλτρου να γίνει σε επιτοίχιες βάσεις (με κατάλληλα στηρίγματα 

υψηλής αντοχής για γυψοσανίδα) σε σημείο πλησίον του πλυντηρίου, εύκολα προσβάσιμο από το 

προσωπικό του Νοσοκομείου (όχι μέσα ή πίσω από το πλυντήριο). Η σύνδεση των συσκευών να 

γίνει με ορειχάλκινα εξαρτήματα και εύκαμπτους ανοξείδωτους σωλήνες και ειδικότερα να 

τοποθετηθούν διακόπτες τύπου ball – valve στην είσοδο και την έξοδο της κάθε συσκευής. Οι 

συσκευές φίλτρου να συνοδεύονται από κατάλληλο κλειδί για το άνοιγμά τους. Ο Ανάδοχος να 

παραδώσει μαζί με τα τεχνικά εγχειρίδια του πλυντηρίου και τα φυλλάδια με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των συσκευών φίλτρου και των ανταλλακτικών φυσιγγίων. 

14. Να φέρει αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής δυναμικότητας.  

15. Να διαθέτει δυο (2) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες, μία (1) για όξινα απορρυπαντικά και 

μία (1) αντλία υγρών καθαριστικών ή απολυμαντικού. Κάθε δοσομετρική αντλία να είναι 

εξοπλισμένη με αυτόματο ελεγκτή στάθμης του δοχείου. 

16. Να φέρει πολλαπλή φίλτρανση στον θάλαμο πλύσης & την αντλία προς αποφυγή 

επιμολύνσεων. 

17. Να διαθέτει αντλία αποχέτευσης με εύκαμπτο σωλήνα εξόδου. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

συνδέσει το πλυντήριο στην αναμονή υποδοχής αποχέτευσης, διαμέτρου Φ50mm, που υπάρχει στη 

θέση που παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα του χώρου εγκατάστασης, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και των Τεχνικών 

Οδηγιών του Τ.Ε.Ε. (2412/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις). Επίσης, ο 

Ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει το μήκος και τη διατομή του εύκαμπτου σωλήνα εξόδου με τα 

κατάλληλα εξαρτήματα για να συνδεθεί στην υποδεικνυόμενη θέση (στην δεξιά πλευρά του χώρου 

εγκατάστασης του πλυντηρίου). Οι όποιες στηρίξεις των σωλήνων και εξαρτημάτων αποχέτευσης 

απαιτείται να γίνουν στον τοίχο, να γίνουν με κατάλληλα στηρίγματα υψηλής αντοχής για 

γυψοσανίδα. 

18. Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα αποσκλήρυνσης νερού με αισθητήρα αλατιού.  
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19. Το μηχάνημα να διαθέτει ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή που θα ελέγχει συνεχώς την 

ορθή λειτουργία της διαδικασίας πλύσης – απολύμανσης – στεγνώματος. Συγκεκριμένα, να ελέγχει 

συνεχώς την τιμή Α0 για το επίπεδο απολύμανσης. Όταν η τιμή αυτή φτάσει το επιθυμητό όριο, η 

λειτουργία του μηχανήματος να τερματίζεται εξοικονομώντας νερό, ενέργεια, απορρυπαντικά και 

χρόνο. 

20. Η επιλογή των προγραμμάτων και οι ρυθμίσεις να γίνονται από υψηλής ποιότητας 

αδιάβροχο πάνελ αφής, με ενδεικτικές λυχνίες LED και ψηφιακή οθόνη LED στην οποία να 

παρουσιάζεται κάθε είδους πληροφορία, όπως το ενεργοποιημένο πρόγραμμα, οι παράμετροι 

καθώς και μηνύματα κατάστασης όπως η ετοιμότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης του μηχανήματος, 

τα πιθανά σφάλματα κ.α. 

21. Το μηχάνημα να έχει δυνατότητα σύνδεσης, με χρήση ειδικού λογισμικού, σε Η/Υ και 

εξωτερικό εκτυπωτή μέσω σειριακής εξόδου RS232 για πλήρη καταγραφή - τεκμηρίωση – 

αρχειοθέτηση των διαδικασιών και των κύκλων πλύσης.  

22. Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) προγράμματα με δυνατότητα επέμβασης μέσω κωδικού 

στις παραμέτρους των επιμέρους φάσεων των προγραμμάτων (θερμοκρασία, χρόνος πλύσης, 

δοσολογία απολυμαντικού κ.λπ.). 

23. Να φέρει πρόσθετη επιλογή για στέγνωμα στο τέλος του προγράμματος. 

24. Να διαθέτει ενσωματωμένο συμπυκνωτή υδρατμών για την ελαχιστοποίηση της παρουσίας 

ατμού στο χώρο πλύσης.  

25. Η θέρμανσή του νερού να γίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις. 

26. Το πλυντήριο να συνδέεται σε αποκλειστική μονοφασική γραμμή ονομαστικής εντάσεως 

16Α ηλεκτρικού δικτύου 230V/50 Hz μέσω ενσωματωμένου καλωδίου κατάλληλου μήκους με φις 

τύπου σούκο. Η σύνδεση του φις να γίνει στη μοναδική στεγανή πρίζα σούκο, με βαθμό προστασίας 

τουλάχιστον IP65, της εν λόγω γραμμής που θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο σε εμφανές σημείο 

πάνω από το πλυντήριο. Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει για την τροφοδοσία της εν λόγω πρίζας να 

εγκαταστήσει εντός του χώρου εγκατάστασης και σε εμφανές σημείο πλησίον του πλυντηρίου, 

επιτοίχιο στεγανό πίνακα με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65. Ο πινάκας να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον: 

i. ένα (1) διπολικό / μονοφασικό αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη τύπου ράγας, προστασίας 

30mΑ και ονομαστικής εντάσεως τουλάχιστον 16Α. 

ii. μία (1) αυτόματη διπολική ασφάλεια τύπου ράγας, ονομαστικής εντάσεως 16Α. 

iii. μία (1) ενδεικτική λυχνία LED τύπου ράγας, για την ένδειξη της παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Η τροφοδοσία του πίνακα να γίνει από την αναμονή ηλεκτρικής παροχής 3Χ63Α (τριφασικός 

διακόπτης DISS02 στον ηλεκτρικό πίνακα ΠΦ-1-1Α), η οποία βρίσκεται σε επίτοιχο στεγανό κουτί 
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ηλεκτρικής παροχής, πλησίον του σημείου εγκατάστασης του πλυντηρίου. Τα υλικά και 

ειδικότερα οι καλωδιώσεις παροχής του προς εγκατάσταση πίνακα και παροχής της πρίζας, οι 

προστατευτικές σωληνώσεις των καλωδίων (όχι πλαστικά κανάλια) και οι συνδεσμολογίες να 

πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για το είδος του χώρου εγκατάστασης. Σε 

κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο βαθμός προστασίας IP65 για όλα τα μέρη της 

εγκατάστασης. Η υλοποίηση και η δοκιμή της εγκατάστασης να γίνει από αδειούχο εγκαταστάτη 

του Αναδόχου, παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

27. Το επίπεδο θορύβου να μη ξεπερνάει τα 60dB.  

28. Να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του και 

τα οποία θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου κατασκευής. 

29. Ο Ανάδοχος να αναφέρει αναλυτικά στην προσφορά του τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

απαιτούμενων παροχών και συνδέσεων (ηλεκτρικού ρεύματος, ζεστού & κρύου νερού, 

αποχέτευσης) για την πλήρη λειτουργία του.  

30. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 

δέκα (10) έτη.  

31. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του 

κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως product data, 

manual κλπ. 

32. Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (EN ISO 

15883 - requirements for washer-disinfectors) και να φέρει σήμανση CE.  

33. Τα εξαρτήματα που θα προμηθευτεί και θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την σύνδεση του 

πλυντηρίου με τις παροχές ζεστού - κρύου νερού και με την αποχέτευση, καθώς και τα υλικά 

στήριξης των ραφιέρων, πρέπει να είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του χώρου (αντοχή τοίχου, συνθήκες υγρασίας κ.α.). Επιπλέον, πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να 

είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

34. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά EN ISO 

9001:2008 και ISO 13485:2016 (Medical devices – Quality management systems – Requirements for 

regulatory purposes) για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη - Να κατατεθούν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά. 

35. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με EN ISO 9001:2008 και ISO 13485:2016 

(Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes) και να 

ακολουθεί την οδηγία MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive) - Να κατατεθούν τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά. 
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36. H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και 

την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΦΙΕΡΩΝ 

1. Η κάθε ραφιέρα να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές και αντοχή για την τοποθέτηση 

τουλάχιστον 20 πλυμένων ζευγαριών υποδημάτων (σαμπό). 

2. Να είναι ανοξείδωτης κατασκευής. 

3. Η κάθε ραφιέρα να έχει πλάτος μέχρι 800mm. 

4. Να τοποθετηθούν δίπλα στο πλυντήριο υποδημάτων. 
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Εικόνα 1. Σκαρίφημα του χώρου εγκατάστασης της συσκευής πλύσης υποδημάτων χειρουργείου (διαστάσεις σε cm). 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Να κατατεθεί ξεχωριστή Οικονομική και Τεχνική Προσφορές. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν κατά την σύνταξη των Τεχνικών Προσφορών τους την 

δομή, την σειρά, την αρίθμηση και την ορολογία (χώρων και εξοπλισμού) των συγκεκριμένων 

τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη τόσο 

αξιολόγηση των προσφορών, όσο και την παρακολούθηση των εργασιών από τις σχετικές επιτροπές. 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να δεσμευτούν εγγράφως για την συμβατότητα των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεστούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις 

προδιαγραφές, τα σχέδια και τα κατασκευαστικά πρότυπα που περιγράφονται αναλυτικά στις 

τεχνικές προδιαγραφές. Η γνωστοποίηση όλων αυτών των στοιχείων να γίνει με την επισύναψη, 

στην τεχνική προσφορά τους, φωτοτυπιών τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των υλικών 

αυτών στις οποίες να φαίνονται ευκρινώς τα σχετικά στοιχεία. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο εγκατάστασης του πλυντηρίου και 

των ραφιέρων και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του χώρου και την Τεχνική Υπηρεσία: 

 να επιμετρήσει και να καταγράψει τις ακριβείς διαστάσεις, τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά 

του σχετικού εξοπλισμού και δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτρικής ενέργειας, 

 να παρατηρήσει και να καταγράψει τις ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας και λειτουργίας που 

επικρατούν εντός και πέριξ του χώρου εγκατάστασης, 

ώστε να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οι εργασίες εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού και η παράδοση του σε πλήρη και καλή λειτουργία 

να πραγματοποιηθούν το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η 

τοποθέτησή τους στο χώρο και στήριξη / σύνδεσή τους στα σχετικά δίκτυα ύδρευσης / αποχέτευσης 

και ηλεκτρικής ενέργειας να υλοποιηθεί σε ημέρα και ώρες που δεν θα επηρεάζεται η λειτουργία 

των χειρουργείων του ΓΝΠ, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου και την πρ/νη των χειρουργείων. Επίσης οι εργασίες να πραγματοποιηθούν, κατά το 

δυνατόν, με την παρουσία προσωπικού που θα καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα από τη 

Νομοθεσία μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του 

Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 

Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για τη μη πρόκληση σπινθήρων, φωτιάς, διαρροών νερού, 

αποχετεύσεων και ιατρικών αερίων, απροειδοποίητων διακοπών ηλεκτροδότησης τόσο στους 

χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες όσο και σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου. 
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Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν τρυπήματα ή σκαψίματα που μπορεί να απαιτηθούν, στο 

δάπεδο, στην οροφή, στους τοίχους, σε κουφώματα και άλλα δομικά στοιχεία, να 

πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο έλεγχο και κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία 

του ΓΝΠ για την αποφυγή βλαβών στο κτίριο ή σε άλλες εγκαταστάσεις. Για όσες φθορές σε δομικά 

στοιχεία (πατώματα, τοίχους, κουφώματα, ψευδοροφές κ.α.) ή και σε ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις και δίκτυα προκύψουν κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, να 

ενημερωθεί άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία από τον Ανάδοχο για να τις ελέγξει. Οι φθορές αυτές, είτε 

επηρεάζουν την στατική επάρκεια και την ασφάλεια των κτιρίων είτε την λειτουργία εξοπλισμού και 

εγκαταστάσεων, θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως και άμεσα, με έξοδα και ευθύνη του 

Αναδόχου, από ειδικευμένο προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις (με επισκευή, 

χρωματισμό, αντικατάσταση κ.α. εργασίες) και υλικά. Επίσης, με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου να 

αποκατασταθούν άμεσα όποιες ζημιές μπορεί να προκληθούν σε γειτονικούς χώρους, λόγω των 

προαναφερθέντων βλαβών ή και διαρροών, διακοπών παροχής ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας 

κ.α.. Όλες οι οπές σε δομικά στοιχεία, όπως τοίχοι, πατώματα, οροφές, πόρτες, παράθυρα, πρέπει 

να σφραγίζονται πλήρως, αμφίπλευρα και με τα κατάλληλα υλικά για να εξασφαλιστεί η 

στεγανότητα και η διατήρηση του προβλεπόμενου από την Νομοθεσία, βαθμού προστασίας από την 

μετάδοση φωτιάς και καπνού από και προς γειτονικούς χώρους. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. 

Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, 

σκόνης, οσμών κλπ. Σε περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν σημαντική όχληση και αρνητική 

επίδραση στη λειτουργία ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α. εργασιών του Νοσοκομείου, η Τεχνική 

Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τις εργασίες μέχρις ότου δεν εμποδίζονται οι 

λειτουργίες του Νοσοκομείου ή να καθορίσει άλλες ώρες για την εκτέλεση των εργασιών. 

Απαιτείται η άμεση απομάκρυνση τυχόν μπαζών και αχρήστων αποξηλωθέντων υλικών, εξοπλισμού 

και υλικών συσκευασίας από τους χώρους που εκτελούνται οι εργασίες και τους κοινόχρηστους 

χώρους του Νοσοκομείου (συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου). Τα υλικά αυτά να 

απορριφθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρακάτω παραγράφου «Υποχρεώσεις 

κατά την ολοκλήρωση των εργασιών – Παραλαβή». 

Οι όποιες επεμβάσεις, επισκευές ή προσθήκες γίνουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις (δομικά στοιχεία 

και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), να πληρούν και τις απαιτήσεις του ισχύοντος Γενικού 

Οικοδομικού Κανονισμού. 

Ειδικότερα για τις στηρίξεις στον τοίχο γυψοσανίδας των ραφιέρων, των συσκευών φίλτρων, του 

υποπίνακα, των καλωδίων, των σωληνώσεων, της πρίζας κ.α. υπό εγκατάσταση εξοπλισμού, να γίνει 

με κατάλληλα μεταλλικά εκτονωμένα βύσματα με αγκύρωση στο πίσω μέρος τοίχου γυψοσανίδας 

(ενδεικτικός τύπος HM Fischer). 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες 

καθαρούς και λειτουργικούς. Να απομακρυνθούν άμεσα τα άχρηστα υλικά και υλικά συσκευασίας 

σε χώρους απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να 

τοποθετήσει: 

o τα άχρηστα υλικά συσκευασίας στους εξωτερικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης και 

o τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια στους κοινούς πράσινους ή κίτρινους κάδους σκουπιδιών. 

o τα μπάζα και τα άχρηστα αποξηλωθέντα υλικά και εξοπλισμός σε κατάλληλους κάδους με 

δική του χρέωση. 

Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών, να εκπαιδεύσει τα 

άτομα του προσωπικού, που θα του υποδείξει η προϊσταμένη των χειρουργείων, καθώς και τεχνικού 

προσωπικού της Τ.Υ. του ΓΝΠ για τη λειτουργία και τη συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού. 

Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών, οφείλει να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ 

δελτίο εργασιών και πλήρες εγχειρίδιο (manual) για τον ορθό και ασφαλή χειρισμό, καθώς και για 

την αντιμετώπιση βλαβών του πλυντηρίου, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγράφως εγγύηση καλής, ανθεκτικής και ασφαλούς εγκατάστασης και 

λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Επιπλέον ο Ανάδοχος 

δεσμεύεται να παρέχει ανταλλακτικά για 10 έτη. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το συνολικό κόστος για το μία (1) συσκευή πλύσης υποδημάτων χειρουργείου (σαμπό) και τις δύο 

(2) ραφιέρες τοποθέτησης των υποδημάτων εκτιμάται στις 10.000,00€ (δέκα χιλιάδες ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 


