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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

«Προμήθεια ενός ψυγειοκαταψύκτη, εργαστηριακού τύπου για τις ανάγκες της ΜΕΘ». 

Αριθμ. πρωτ. 4745/7-2-2020 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

Η δαπάνη να περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και τα απαιτούμενα υλικά για την προμήθεια, 
τοποθέτηση και καλή λειτουργία του ψυγειοκαταψύκτη. Στην ενότητα «Τεχνική Περιγραφή» 
περιγράφονται, αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψυκειοκαταψύκτη. 

Οι υποψήφιοι, κατά την σύνταξη των Τεχνικών Προσφορών τους, οφείλουν να ακολουθήσουν 
την δομή, την σειρά, την αρίθμηση και την ορολογία των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου αυτού 
για να είναι ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη τόσο η αξιολόγηση των προσφορών όσο 
και η παρακολούθηση των εργασιών από τις σχετικές επιτροπές.  

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να δεσμευτούν εγγράφως για τις εργασίες που θα εκτελεστούν 
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τα σχέδια που περιγράφονται αναλυτικά στην  

 
Τεχνική Περιγραφή. 

Να κατατεθεί ξεχωριστή Οικονομική και Τεχνική Προσφορά. 

Υποχρεώσεις πριν την έναρξη των εργασιών. 
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να μεταβεί στους χώρους και 

τις εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθούν οι εργασίες και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του χώρου 
οφείλει: 

 να επιμετρήσει και να καταγράψει τις ακριβείς διαστάσεις του χώρου τοποθέτησης του 
ψυγειοκαταψύκτη 

 να καταγράψει από το προσωπικό, της ΜΕΘ, τυχόν επιλογές που αφορούν ειδικά 
χαρακτηριστικά όπως π.χ. αποχρώσεις, εργονομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες κ.α., 

 να παρατηρήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας και λειτουργίας που επικρατούν εντός 
και πέριξ των χώρων στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες. 

Χρόνος υλοποίησης προμήθειας. 

Η προμήθεια του ψυγειοκαταψύκτη να γίνει άμεσα από την ανακοίνωση της Σύμβασης από το Γ. 
Ν. Πατρών και ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία το αργότερο 
εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την έναρξή τους. 

Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
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. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν διατρήσεις ή σκαψίματα που μπορεί να απαιτηθούν, 
στο δάπεδο, στην οροφή, στους τοίχους, σε κουφώματα κ.α. δομικά στοιχεία, να πραγματοποιηθούν 
μετά από επιτόπιο έλεγχο και συνεννόηση 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.  
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Οι φθορές οι οποίες είτε επηρεάζουν την στατική επάρκεια και την ασφάλεια των κτιρίων είτε 
την λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, 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. 

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. 

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. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται την 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 προαυλίου χώρου). Τα 
υλικά αυτά να απορριφθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επόμενης παραγράφου. 

Υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Καθαρισμός χώρων: 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: 

 τα άχρηστα υλικά συσκευασίας στους εξωτερικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης και 

 τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια στους κοινούς πράσινους κάδους σκουπιδιών. 
Επίσης, εάν από τις εργασίες προκύπτουν μπάζα και άχρηστα αποξηλωθέντα υλικά, ο Ανάδοχος 

να φροντίσει για την ορθή απόρριψή τους με δική του επιβάρυνση, ενέργειες και μέσα π.χ. με 
ενοικίαση ειδικού κάδου. 

Προϋπολογισμός. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης ψυγειοκαταψύκτη: 

3.150,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 3.906,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και καθέτου τύπου. 
2. Εξωτερικά να είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινα φύλλα, βαμμένα με εποξειδική 

βαφή, λευκού χρώματος, για αντισκωριακή προστασία. 
3. Το εσωτερικό του να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό μη τοξικό. 
4. Ο ψυγειοκαταψύκτης να είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να αποτελείται από δύο (2) 

εξωτερικούς θαλάμους, τον θάλαμο του συντήρησης και τον θάλαμο της κατάψυξης. 
Οι θάλαμοι θα έχουν ανεξάρτητη λειτουργία και να είναι πλήρως απομονωμένοι 
μεταξύ τους. 

5. Να αποτελείται από ξεχωριστούς συμπιεστές και συμπυκνωτές δηλαδή μια μονάδα 
συμπιεστή-συμπυκνωτή για τον θάλαμο συντήρησης και μια μονάδα συμπιεστή-
συμπυκνωτή για τον θάλαμο κατάψυξης. 

6. Το ψυκτικό να είναι το R600a CFC- και να είναι οικολογικό (HCFC-free). 
7. Ο θάλαμος συντήρησης να ψύχεται με εξαναγκασμένη ροή δηλαδή με ανεμιστήρα. 

Ο ανεμιστήρας θα κυκλοφορεί τον αέρα στον εσωτερικό του θαλάμου συντήρησης 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας εντός του 
θαλάμου. 

8. Ο θάλαμος κατάψυξης να ψύχεται με ελεύθερη ροή αέρα. Η ελεύθερο ροή να 
επιτυγχάνεται από το στοιχείο του εξατμιστή το οποίο θα καταλαμβάνει μεγάλη 
επιφάνεια εντός του θαλάμου κατάψυξης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη 
κατανομή θερμοκρασίας. 

9. Η παροχή ενέργειας να είναι μονοφασική (220-240V/50-60Hz). 
10. Εσωτερικά, οι θάλαμοι κατάψυξης και συντήρησης να έχουν καμπυλωμένες γωνίες 

έτσι ώστε να είναι εύκολο το πλύσιμο αυτών. 
11. Οι θάλαμοι θα είναι μονωμένοι από υψηλής πυκνότητας (>40 Kg/m3) αφρώδες 

πολυουρεθάνη, πάχους 70mm, χωρίς φθοροχλωράνθρακες (CFC Free). 
12. Να διαθέτει πόδια για την ρύθμιση του ύψους. 
13. Οι θύρες των θαλάμων να στηρίζονται σε αρθρώσεις έτσι ώστε να ανοιγοκλείνουν 

περιστροφικά περί του κάθετος άξονος. Να είναι βαμμένες εξωτερικά με την ίδια 
εποξειδική βαφή όπως ακριβώς είναι βαμμένη και η επιμέρους δομή και να 
διαθέτουν μαγνητικό ελαστικό παρέμβυσμα έτσι ώστε να ασφαλίζουν ερμητικά οι 
θάλαμοι για να μην υπάρχουν απώλειες στην ψύξη. 

14. Οι θύρες να φέρουν χειρολαβές για το εύκολο άνοιγμα-κλείσιμο αυτών και να 
υπάρχει η δυνατότητα να επιλεχθεί η φορά του ανοίγματος και κλεισίματος. 

15. Ο θάλαμος συντήρησης να φέρει τέσσερα (4) ράφια στο εσωτερικό κατασκευασμένα 
από χαλύβδινο φύλο και επενδεδυμένα εξωτερικά με ανθεκτικό πλαστικό για την 
προστασία από την οξείδωση. Τα ράφια να είναι ευκόλως αποσπώμενα και να 
ρυθμίζονται κατά ύψος χωρίς την χρήση κάποιου εργαλείου. Η κατά ύψος ρύθμιση 
των να γίνεται με την τοποθέτηση αυτών σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του 
θαλάμου 

16. Ο θάλαμος κατάψυξης να φέρει τρία (3) καλάθια αποθήκευσης. 
17. Να διαθέτει πάνελ ελέγχου για κάθε μονάδα δηλαδή ένα πάνελ ελέγχου για την 

συντήρηση και ένα πάνελ ελέγχου για την κατάψυξη. Τα πάνελ να διαθέτουν μικρο-
υπολογιστή με πλήκτρα αφής και οθόνη ενδείξεων τύπου LED. Οι χειρισμοί των 
λειτουργιών κάθε μονάδας θα γίνεται αποκλειστικά από τα πάνελ όπως και οι 
ενδείξεις λειτουργίας θα εμφανίζονται στις οθόνες ενδείξεων.  
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18. Αναλυτικά, οι ενδείξεις λειτουργίας να είναι οι κάτωθι: 
18.1. Ένδειξη εσωτερικής θερμοκρασίας του θαλάμου. 
18.2. Ένδειξη λειτουργίας συμπιεστή, απόψυξης, ανεμιστήρα. 
18.3. Ρύθμιση της θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,1°C. 
18.4. Προστασία κλειδώματος για τα πλήκτρα ελέγχου. 

19. Στα πάνελ ελέγχου να υπάρχει οπτική ένδειξη alarm καθώς και ηχητική ένδειξη για:  
19.1. Υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία. Τα όρια θερμοκρασιών θα καθορίζονται από 

τον χρήστη. 
19.2. Ημίκλειστη θύρα θαλάμου. 
19.3. Εσφαλμένη παροχή ενέργειας. 
19.4. Σφάλμα αισθητηρίου. 

20. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του θαλάμου κατάψυξης να κυμαίνεται από -9 έως 
-30 OC. 

21. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του θαλάμου συντήρησης να κυμαίνεται από +3 
έως  +8 OC. 

22. Η συντήρηση διαθέτει αυτόματο σύστημα απόψυξης, ελεγχόμενο μέσο θερμοστάτη. 
Τα συμπυκνώματα να οδηγούνται μέσω σωληνώσεων σε θερμαινόμενο ράφι 
τοποθετημένο κάτω από το θάλαμο και να εξατμίζονται.  

23. Η κατάψυξη να διαθέτει χειροκίνητα ενεργοποιούμενο  σύστημα απόψυξης. 
24. Ενδεικνυόμενες εξωτερικές διαστάσεις (ΠxMxY) 600x600x2000 [mm] ± 5%. 
25. Ενδεικτική καθαρή (Net Capacity) χωρητικότητα κατάψυξης : 105 liters. 
26. Ενδεικτική καθαρή (Net Capacity) χωρητικότητα συντήρησης : 245 liters. 

 
O κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003. 
 

 


