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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας 

στους εξωτερικούς χώρους του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας». 

 

Προϋπολογισμός υλικού: 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός εργασιών: 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  20614/27-5-2021 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η τεχνική περιγραφή αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση του νοσοκομείου, στη λειτουργία και την διατήρηση 

των τεχνικών δυνατοτήτων και προδιαγραφών του, όπως επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών, 

του δικτύου και γενικά των εξαρτημάτων μιας πιθανής εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο Γενικό 

Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Οι επί των παρακάτω σχεδίων θέσεις των καμερών είναι ενδεικτικές.  

Παρακάτω παρουσιάζονται σε κατόψεις τα προτεινόμενα σημεία τοποθέτησης καμερών, τα οποία έχουν 

επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο / Οδηγό του ΥΥ (07/2018) για τη συμμόρφωση 

προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στην Οδηγία της ΑΠΔΠΧ 1/2011. Πιο 

συγκεκριμένα στο Άρθρο 20 της Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ 1/2011 αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με Νοσοκομεία, 

κλινικές, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα: «Η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε 

νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και λοιπούς χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας για το σκοπό της 

ασφάλειας προσώπων και αγαθών πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα σημεία εισόδου και εξόδου, στους 

χώρους ταμείων ή χώρους κρίσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες 

ιατροφαρμακευτικού υλικού κ.λπ.) όπου, κατ’ αρχήν, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης ή ασθενής. 

Οι κάμερες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναμονής, τα κυλικεία 

και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόμους του νοσοκομείου, τους θαλάμους ασθενών, τους θαλάμους 

εξέτασης ή ιατρικών επεμβάσεων, τις τουαλέτες και τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών και τους χώρους εργασίας 

του λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.» 

Η τελική εγκατάσταση, ο αριθμός των καμερών, καθώς και οι ακριβείς θέσεις και στοχεύσεις των καμερών 

προϋποθέτουν την έγκριση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα από το 

νόμο να παρακολουθεί και να εποπτεύει τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 
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Εικόνα 1: Κεντρική είσοδος Γ.Ν.Π., είσοδοι κτηρίου "Γ. Γεννηματάς" – ανατολικοί εξωτερικοί χώροι στάθμευσης προσωπικού. 

 

Εικόνα 2: Μπάρα εισόδου χώρου στάθμευσης προσωπικού. Βόρεια είσοδος κτηρίου Νέας Πτέρυγας, Φαρμακείο - ανατολικοί εξωτερικοί 

χώροι στάθμευσης προσωπικού, προς κρίσιμους χώρους Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων – κέντρο αερίων, κεντρικό 

αντλιοστάσιο, πυροσβεστικό συγκρότημα – και προς Κεντρική Αποθήκη. 
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Εικόνα 3: Στο επίπεδο του ισογείου προς την Είσοδο Πολυώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτηρίου και την Είσοδο του Κτηρίου Νέα 

Πτέρυγα. Στο επίπεδο του υπογείου προς τις αντλίες λυμάτων, τα ψυκτικά μηχανήματα των Μαγειρείων και τον ψύκτη του Μαγνητικού 

τομογράφου. 

 

Εικόνα 4: Προς την Είσοδο του Διώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτηρίου, προς κρίσιμο Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό (Η/Ζ 

Κεντρικού Κτηρίου, Θάλαμο Μολυσματικών Αποβλήτων, Δεξαμενές πετρελαίου και προς την είσοδο του Λεβητοστασίου. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακα συνοπτικά οι προς εγκατάσταση κάμερες. 

 

Αριθμός κάμερας Χώροι βιντεοεπιτήρησης 

Κάμερα Νο1 Γενική είσοδος Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» (θυρωρείο) 

Κάμερα Νο2 Δυτική είσοδος κτηρίου «Γ. Γεννηματάς» 

Κάμερα Νο3 Βόρεια (κύρια είσοδος) κτηρίου «Γ. Γεννηματάς»  

Κάμερα Νο4 Ανατολική είσοδος κτηρίου «Γ. Γεννηματάς» 

Κάμερα Νο5 Βορειοανατολικός τομέας χώρου πάρκινγκ προσωπικού 

Κάμερα Νο6 Μπάρα εισόδου στο χώρο στάθμευσης προσωπικού 

Κάμερα Νο7 Βόρεια είσοδος κτηρίου Νέα Πτέρυγα 

Κάμερα Νο8 Προς χώρο στάθμευσης προσωπικού και προς το Φαρμακείο του 
Νοσοκομείου 

Κάμερα Νο9 Προς χώρο στάθμευσης προσωπικού 

Κάμερα Νο10 Προς χώρο στάθμευσης προσωπικού και Κεντρική αποθήκη 

Κάμερα Νο11 Κέντρο αερίων (κρίσιμος χώρος ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων) 

Κάμερα Νο12 Πυροσβεστικό συγκρότημα και Κεντρικό αντλιοστάσιο (κρίσιμοι 
χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) 

Κάμερα Νο13 Κύρια είσοδος Κεντρικού Κτηρίου 

Κάμερα Νο14 Στο επίπεδο του υπογείου: είσοδοι προς BMS, οικίσκο συστήματος 
επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ, τροφοδοσία μαγειρείων και 
νεκροτομείο. 

Κάμερα Νο15 Στο επίπεδο του υπογείου προς τους κρίσιμους 
ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους: αντλιοστάσια λυμάτων, ψυκτικά 
μηχανήματα ψυγείων Μαγειρείων και ψύκτης Μαγνητικού 
Τομογράφου 

Κάμερα Νο16 Κύρια είσοδος Νέας Πτέρυγας 

Κάμερα Νο17 Είσοδος Διωρόφου Τμήματος Κεντρικού Κτηρίου και προς τα ΗΖ 
του Κεντρικού Κτηρίου 

Κάμερα Νο18 Ανατολική είσοδος Διώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτηρίου 
(είσοδος ακτινοθεραπείας) 

Κάμερα Νο19 Θάλαμος Μολυσματικών αποβλήτων 

Κάμερα Νο20 Δεξαμενές πετρελαίου 

Κάμερα Νο21 Λεβητοστάσιο 
Πίνακας 1. Σημεία τοποθέτησης καμερών. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος προϋποθέτει την επεκτασιμότητα του υπό εγκατάσταση 

συστήματος ώστε το σύστημα να μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον σύμφωνα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν. Το δίκτυο να είναι αυτόνομο και η εγκατάσταση να έχει τουλάχιστον 3 κεντρικά σημεία 

σύνδεσης, ένα σε κάθε κτήριο. Τα κτήρια να επικοινωνούν μεταξύ τους με καλώδια οπτικών ινών (κτήρια: Γ. 

Γεννηματάς-Κεντρικό Κτήριο - Νέα Πτέρυγα). 

Οι κάμερες θα έχουν σταθερή τοποθέτηση, θα καταγράφουν διαρκώς, αλλά χωρίς ήχο. Τα δεδομένα θα 

αποθηκεύονται στους σκληρούς δίσκους, θα διατηρούνται αυστηρά μέχρι και 14 μέρες από την ημέρα λήψης 

και μετά θα διαγράφονται. Η καταγραφή θα είναι απλή (χωρίς αναγνώριση προσώπων κλπ). 
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Η προτεινόμενη υλοποίηση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον όσα 

περιγράφονται παρακάτω. 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος καταγραφής (Recorder) κωδικοποίησης H.265+ / H.265/ 

Η.264, τριών (3) σκληρών δίσκων παρακολούθησης τύπου surveillance 3X10 TB, μίας (1) LED οθόνης με 

ανάλυση 4K και διαγώνιο τουλάχιστον 43 ιντσών, είκοσι μία (21) καμερών παρακολούθησης τύπου bullet 

τουλάχιστον 4Mp με δυνατότητες κωδικοποίησης H.265+ / H.265/ H.264 κλπ (σε αντιστοιχία με το recorder), 

υποδοχή για SD card και δείκτη τουλάχιστον IP66 για προστασία από βροχή και σκόνη, καθώς και τις 

αντίστοιχες βάσεις για τις κάμερες. Οι κάμερες να έχουν μέγιστο άνοιγμα (Aperture) τουλάχιστον 1.4 και 

εστιακή απόσταση μεταβαλλόμενη περίπου στο εύρος 2.5mm-13.5mm. Να έχουν ταχύτητα κλείστρου με εύρος 

1/3~1/100000. O λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) να είναι τουλάχιστον 50db. Οι κάμερες να έχουν δυναμικό 

εύρος λευκού τουλάχιστον 120db. Επίσης να καταγράφουν τουλάχιστον 25 καρέ το δευτερόλεπτο (fps) στα 3Μp 

και τουλάχιστον 15 καρέ στα 4Mp και άνω. Τέλος, οι κάμερες να έχουν δυνατότητα προσαρμογής σε χαμηλό 

φωτισμό.  

Επίσης να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων μονάδων TP-LINK για το δίκτυο του συστήματος, 

PoE injector συσκευών για την τροφοδοσία των καμερών μέσω του καλωδίου δικτύου, μονάδων επέκτασης της 

τροφοδοσίας μέσω των καλωδίων, μονάδων switch, μονάδων τερματισμού των οπτικών ινών και όποια άλλη 

συσκευή απαιτηθεί για την λειτουργία και την επεκτασιμότητα του συστήματος. Περιλαμβάνεται η απαραίτητη 

καλωδίωση για το σύστημα: καλώδιο UPT CAT 6, πλαστικοί σωλήνες κουβίδη, καλώδιο τροφοδοσίας εύκαμπτο, 

κανάλι πλαστικό, εξωτερικό πλαστικό κουτί, μονάδα Rack, μονάδα UPS, καλώδια οπτικών ινών κλπ. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται η προμήθεια των ανταλλακτικών, υλικών και μικροϋλικών, η 

μεταφορά των ειδών στο χώρο του νοσοκομείου και το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την 

παράδοση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε πλήρη και καλή λειτουργία. Εννοείται ότι περιλαμβάνονται 

όλες οι συνδέσεις, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις πριν την παράδοσή του. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει στην προσφορά του αποδεικτικά για το προτεινόμενο σύστημα 

βιντεοεπιτήρησης που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o Πλήρη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία του 

κάθε προϊόντος, πιστοποιητικό CE κλπ. 

o Πιστοποιητικό ISO / IEC 27701 για την προστασία των πληροφοριών από την υποκλοπή 

o Τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα απ' τα οποία να προκύπτει η συμφωνία των χαρακτηριστικών του 

προσφερόμενου συστήματος με τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια των ανταλλακτικών, υλικών και μικροϋλικών, την 

μεταφορά των ειδών στο χώρο του νοσοκομείου και το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την 

παράδοση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε πλήρη και καλή λειτουργία. Εννοείται ότι περιλαμβάνονται 
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όλες οι συνδέσεις, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις πριν την παράδοσή του. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον 

υποδ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας ή από άλλον υπεύθυνο του Τεχνικού Τμήματος ότι έλαβε πλήρη και καλή 

γνώση της υπάρχουσας κατάστασης και των σημείων τοποθέτησης των καμερών. 

Ο Ανάδοχος να έχει προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχο σύστημα καμερών ασφαλείας νοσοκομείου και να 

διαθέτει βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από τον φορέα. Να κατατεθούν δύο (2) τουλάχιστον βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης από αντίστοιχο φορέα. 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και 

να ολοκληρωθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα από την έναρξη τους με τρόπο τέτοιο ώστε να 

μην δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των διερχομένων. Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με την 

παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ολοκλήρωση εργασιών το αργότερο σε χρονικό διάστημα δυο 

εβδομάδων από την εντολή του νοσοκομείου. 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων για τουλάχιστον δύο (2) έτη και 

διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

Μέτρα ασφάλειας 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα 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 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 κτήριο 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 κτηρίων 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. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα 

κτήρια του Νοσοκομείου που διαθέτουν θερμοπρόσοψη. 
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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. 

Ολοκλήρωση εργασιών - Παραλαβή 

Απαιτείται η άμεση απομάκρυνση μπαζών και αχρήστων υλικών, εξοπλισμού και υλικών συσκευασίας από τους 

χώρους που εκτελούνται οι εργασίες και τους κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκομείου 

(συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου). 

O Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών, να εκπαιδεύσει τα άτομα του 

προσωπικού, που θα του υποδείξει το νοσοκομείο καθώς και τεχνικού προσωπικού της Τ.Υ. του ΓΝΠ για τη 

λειτουργία 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 βασικών βλαβών, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα. 

Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου δελτίο αποστολής των 

υλικών, πρωτότυπο δελτίο εργασιών υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο Τεχνικό του Αναδόχου και τον 

υπεύθυνο Τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η ημερομηνία του οποίου να σηματοδοτεί το χρονικό σημείο 

έναρξης της εγγύησης των συστημάτων, καθώς και εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των 

συστημάτων. 

 

 

 

 


