
1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

1.1 Κφλινδροσ ιδερώματοσ (φςτημα τροφοδοτικήσ – κυλίνδρου ςιδερώματοσ 

και διπλωτικήσ,  τεμ. 1) 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθρεί ο κφλινδροσ ςιδερϊματοσ είναι οι 

ακόλουκεσ: 

- Το ςιδερωτιριο κα είναι ενδεικτικϊν διαςτάςεων 415χ230χ180 εκ. φψοσ. 

- Το ςιδερωτιριο κα είναι ατμοκερμαινόμενο. 

- Θα είναι απαραιτιτωσ τφπου κερμαινομζνθσ ςκάφθσ και όχι κερμαινομζνου 

κυλίνδρου.  

- Θα ζχει κφλινδρο ωφελίμου πλάτουσ 300 εκ και διαμζτρου τουλάχιςτον 120 εκ.  

- Ο κφλινδροσ κα ζχει ελατθριωτι επζνδυςθ Springpress πάχουσ 11 χιλ. και, εν 

ςυνεχεία, πάνινθ επζνδυςθ από υλικό ΝΟΜΕΧ.  

- Ο κφλινδροσ κα κάνει τζλεια εφαρμογι με τθ ςκάφθ. Είτε, κα υπάρχει ςφςτθμα 

ανόδου και κακόδου του κυλίνδρου, είτε κα υπάρχει ςφςτθμα ανόδου και κακόδου 

τθσ ςκάφθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι προςφζροντεσ κα περιγράψουν αναλυτικά το 

ςφςτθμα  επαφισ ςκάφθσ-κυλίνδρου.  

- Θ εξατμςτικι ικανότθτα του ςιδερωτθρίου κα είναι τουλάχιςτον 210 κιλά ωριαίωσ. 

- Το ςιδερωτιριο κα διακζτει PLC και κινθτιρα ιςχφοσ τουλάχιςτον 8 KW με inverter. 

- Ο πίνακασ ελζγχου του ςιδερωτθρίου κα ζχει γενικό διακόπτθ ON/OFF και ψθφιακι 

οκόνθ αφισ. Από τον πίνακα κα ελζγχεται θ ταχφτθτα ςιδερϊματοσ, που κα 

ρυκμίηεται μεταξφ 0 και 30 μζτρων/λεπτό, θ πίεςθ του ατμοφ, θ πίεςθ του 

πεπιεςμζνου αζρα και θ πίεςθ μεταξφ ςκάφθσ και κυλίνδρου.  

- Το ςιδερωτιριο κα διακζτει ατμοπαγίδα.  

- Ράνω από τον κφλινδρο κα υπάρχει κάλυψθ με αφαιρετά πάνελσ, για τθν αποφυγι 

τθσ υπερκζρμανςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου. Από το ςιδερωτιριο κα βγαίνει 

κανάλι απαγωγισ με μοτζρ, για τθν εξαγωγι των ςυμπυκνωμάτων. 

- Θα υπάρχουν διαφανι παράκυρα επόπτευςθσ του κυλίνδρου είτε ςτθν οροφι 

(ςτθν κάλυψθ) είτε ςτισ πλάγιεσ όψεισ του ςιδερωτθρίου.   

- Το μθχάνθμα κα είναι απαραιτιτωσ ευρωπαικισ καταςκευισ και προζλευςθσ. Θα 

διακζτει πιςτοποιθτικό CE, ο δε καταςκευαςτικόσ οίκοσ του μθχανιματοσ κα 

διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001. Ριςτοποίθςθ CE  

 



1.2 Πλυντήριο Ροφχων (1 τεμ. των 180 κιλών και 2 τεμ. των 90 κιλών) 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθρεί το πλυντιριο ροφχων των 180 κιλών είναι 

οι ακόλουκεσ: 

- Τα πλυντιρια κεωροφνται τα ςθμαντικότερα μθχανιματα ςτο χϊρο του πλυντθρίου 

ροφχων και για το λόγο αυτό κα προτιμθκοφν μθχανιματα ιδιαιτζρωσ βαρζοσ 

τφπου, δθλαδι ενιςχυμζνου βιομθχανικοφ και όχι απλοφ επαγγελματικοφ τφπου. 

- Το πλυντιριο κα είναι ατμοκερμαινόμενο.  

- Θα ζχει ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 2600Χ1900Χ2200 χιλ. φψοσ. 

- Θα είναι κατάλλθλο για ενςωμάτωςθ ςε διαχωριςτικό τοίχο και κα ζχει δφο πόρτεσ, 

μία από τθν πλευρά του ακακάρτου ιματιςμοφ και μία από τθν πλευρά του 

κακαροφ ιματιςμοφ.  

- Το πλυντιριο κα ζχει χωρθτικότθτα 180 κιλά, αποδεικνυόμενθ από τον όγκο του 

κάδου που κα είναι τουλάχιςτον 1800 λίτρα.  

- Δεδομζνθσ τθσ ανάγκθσ του νοςοκομείου για πλυντιρια του πλζον βαρζωσ τφπου, 

το κακαρό βάροσ του μθχανιματοσ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ ιςχυρι ζνδειξθ τθσ 

βαρφτθτασ καταςκευισ. Κατά ςυνζπεια οι προςφζροντεσ πρζπει να δθλϊςουν το 

κακαρό βάροσ του πλυντθρίου το οποίο ηθτείται να είναι περίπου 5.000 κιλά.   

- Ο εςωτερικόσ κάδοσ του πλυντθρίου κα είναι ανοξείδωτοσ και κα ζχει πάχοσ 

τουλάχιςτον 3 χιλ. Ο εξωτερικόσ κάδοσ κα είναι ανοξείδωτοσ και κα ζχει πάχοσ 

τουλάχιςτον 4 χιλ. Ο εςωτερικόσ κάδοσ κα είναι διαχωριςμζνοσ ςε τρία 

διαμερίςματα. Ο κάδοσ κα λαμβάνει κζςεισ ϊςτε το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα 

του ιματιςμοφ να υποβοθκείται από τθ βαρφτθτα. Ο εςωτερικόσ κάδοσ κα ζχει 

διάμετρο τουλάχιςτον 1300 χιλ. 

- Το πλυντιριο κα διακζτει ταχφςτροφο ςτφψιμο τουλάχιςτον 680 ςτροφϊν/λεπτό. 

Οι προςφζροντεσ κα αναφζρουν τον ςυντελεςτι φυγοκζντρθςθσ "G", ϊςτε να 

αξιολογθκεί. Θ  δφναμθ φυγοκζντριςθσ κατά το τελικό ςτφψιμο κα είναι 

τουλάχιςτον 350 G. 

- Θ κίνθςθ περιςτροφισ του κάδου κα επιτυγχάνεται με κινθτιρα ιςχφοσ 

τουλάχιςτον 22 ΚW, με inverter.  

- Το πλυντιριο κα διακζτει αποχετευτικι βαλβίδα διαμζτρου τουλάχιςτον 110 χιλ, 

που κα λειτουργεί με πεπιεςμζνο αζρα. 

- Για το ςταμάτθμα τθσ περιςτροφισ του κάδου το πλυντιριο κα διακζτει φρζνα που 

κα λειτουργοφν με πεπιεςμζνο αζρα.  

- Ο προγραμματιςτισ του πλυντθρίου κα επιτρζπει ελεφκερο προγραμματιςμό τθσ 

ςτάκμθσ του νεροφ, τθσ κερμοκραςίασ, τθσ διάρκειασ των προπλφςεων, των 

πλφςεων, και των εκπλφςεων, τθσ ταχφτθτασ ςτυψίματοσ κλπ. Πλεσ οι παράμετροι 

αυτοί κα αποκθκεφονται ςε προγράμματα. Το πλυντιριο κα δζχεται πολλαπλά 

ζτοιμα προγράμματα, ο αρικμόσ των οποίων κα αναφζρεται από τουσ 

προςφζροντεσ ϊςτε να αξιολογθκεί.  



- Ο προγραμματιςτισ κα είναι ςυνδζςιμοσ με εξωτερικό υπολογιςτι, ϊςτε να 

μποροφν να καταγραφοφν όλα τα προγράμματα πλφςθσ και να μπορεί να 

αποδειχκεί θ κερμοκραςιακι απολφμανςθ του ιματιςμοφ.  

- Το πλυντιριο κα διακζτει ςφςτθμα ανάρτθςθσ για τθν αποφυγι μετάδοςθσ 

κραδαςμϊν ςτο κτίριο. Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα διακζτει υποχρεωτικϊσ 

αεροκαλάμουσ και όχι ελατιρια. 

- Το πλυντιριο κα είναι εξ ολοκλιρου ανοξείδωτο εξωτερικά.  

- Θα ςυνοδεφεται από κικθ απορρυπαντικϊν 10 κζςεων και ςωλινεσ flexible για τισ 

ςυνδζςεισ του νεροφ και του ατμοφ.  

- Το πλυντιριο κα διακζτει απαραιτιτωσ βρυςάκι για τθ λιψθ δείγματοσ και τον 

ζλεγχο του PH. 

- Το μθχάνθμα κα είναι απαραιτιτωσ ευρωπαικισ καταςκευισ και προζλευςθσ. Θα 

διακζτει πιςτοποιθτικό απαραιτιτωσ CE, ο δε καταςκευαςτικόσ οίκοσ του 

μθχανιματοσ κα διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001.  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθρεί το πλυντιριο ροφχων των 90 κιλϊν είναι οι 

ακόλουκεσ: 

- Τα πλυντιρια κεωροφνται τα ςθμαντικότερα μθχανιματα ςτο χϊρο του πλυντθρίου 

ροφχων και για το λόγο αυτό κα προτιμθκοφν μθχανιματα ιδιαιτζρωσ βαρζοσ 

τφπου, δθλαδι ενιςχυμζνου βιομθχανικοφ και όχι απλοφ επαγγελματικοφ τφπου. 

- Το πλυντιριο κα είναι ατμοκερμαινόμενο.  

- Θα ζχει διαςτάςεισ περίπου 2300Χ1600Χ1800 χιλ. φψοσ. 

- Θα είναι κατάλλθλο για ενςωμάτωςθ ςε διαχωριςτικό τοίχο και κα ζχει δφο πόρτεσ, 

μία από τθν πλευρά του ακακάρτου ιματιςμοφ και μία από τθν πλευρά του 

κακαροφ ιματιςμοφ.  

- Το πλυντιριο κα ζχει χωρθτικότθτα 90 κιλά, αποδεικνυόμενθ από τον όγκο του 

κάδου που κα είναι τουλάχιςτον 900 λίτρα.  

- Δεδομζνθσ τθσ ανάγκθσ του νοςοκομείου για πλυντιρια του πλζον βαρζωσ τφπου, 

το κακαρό βάροσ του μθχανιματοσ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ ιςχυρι ζνδειξθ τθσ 

βαρφτθτασ καταςκευισ. Κατά ςυνζπεια οι προςφζροντεσ πρζπει να δθλϊςουν το 

κακαρό βάροσ του πλυντθρίου το οποίο ηθτείται να είναι περίπου 2.800 κιλά.   

- Ο εςωτερικόσ κάδοσ του πλυντθρίου κα είναι ανοξείδωτοσ και κα ζχει πάχοσ 

τουλάχιςτον 3 χιλ. Ο εξωτερικόσ κάδοσ κα είναι ανοξείδωτοσ και κα ζχει πάχοσ 

τουλάχιςτον 4 χιλ. Ο εςωτερικόσ κάδοσ κα είναι διαχωριςμζνοσ ςε δφο 

διαμερίςματα. Ο κάδοσ κα λαμβάνει κζςεισ ϊςτε το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα 

του ιματιςμοφ να υποβοθκείται από τθ βαρφτθτα. Ο εςωτερικόσ κάδοσ κα ζχει 

διάμετρο τουλάχιςτον 1000 χιλ. 

- Το πλυντιριο κα διακζτει ταχφςτροφο ςτφψιμο τουλάχιςτον 800 ςτροφϊν / λεπτό. 

Οι προςφζροντεσ κα αναφζρουν τον ςυντελεςτι φυγοκζντρθςθσ "G", ϊςτε να 

αξιολογθκεί. Θ  δφναμθ φυγοκζντριςθσ κατά το τελικό ςτφψιμο κα είναι 

τουλάχιςτον 350 G. 



- Θ κίνθςθ περιςτροφισ του κάδου κα επιτυγχάνεται με κινθτιρα ιςχφοσ 

τουλάχιςτον 11,5 ΚW, με inverter.  

- Το πλυντιριο κα διακζτει αποχετευτικι βαλβίδα διαμζτρου τουλάχιςτον 110 χιλ, 

που κα λειτουργεί με πεπιεςμζνο αζρα. 

- Για το ςταμάτθμα τθσ περιςτροφισ του κάδου το πλυντιριο κα διακζτει φρζνα που 

κα λειτουργοφν με πεπιεςμζνο αζρα.  

- Ο προγραμματιςτισ του πλυντθρίου κα επιτρζπει ελεφκερο προγραμματιςμό τθσ 

ςτάκμθσ του νεροφ, τθσ κερμοκραςίασ, τθσ διάρκειασ των προπλφςεων, των 

πλφςεων, και των εκπλφςεων, τθσ ταχφτθτασ ςτυψίματοσ κλπ. Πλεσ οι παράμετροι 

αυτοί κα αποκθκεφονται ςε προγράμματα. Το πλυντιριο κα δζχεται πολλαπλά 

ζτοιμα προγράμματα, ο αρικμόσ των οποίων κα αναφζρεται από τουσ 

προςφζροντεσ ϊςτε να αξιολογθκεί. 

- Ο προγραμματιςτισ κα είναι ςυνδζςιμοσ με εξωτερικό υπολογιςτι, ϊςτε να 

μποροφν να καταγραφοφν όλα τα προγράμματα πλφςθσ και να μπορεί να 

αποδειχκεί θ κερμοκραςιακι απολφμανςθ του ιματιςμοφ.  

- Το πλυντιριο κα διακζτει ςφςτθμα ανάρτθςθσ για τθν αποφυγι μετάδοςθσ 

κραδαςμϊν ςτο κτίριο. Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα διακζτει υποχρεωτικϊσ 

αεροκαλάμουσ και όχι ελατιρια. 

- Το πλυντιριο κα είναι εξ ολοκλιρου ανοξείδωτο εξωτερικά.  

- Θα ςυνοδεφεται από κικθ απορρυπαντικϊν και ςωλινεσ flexible για τισ ςυνδζςεισ 

του νεροφ και του ατμοφ.  

- Το πλυντιριο κα διακζτει απαραιτιτωσ βρυςάκι για τθ λιψθ δείγματοσ και τον 

ζλεγχο του PH. 

- Το μθχάνθμα κα είναι απαραιτιτωσ ευρωπαϊκισ καταςκευισ και προζλευςθσ. Θα 

διακζτει πιςτοποιθτικό CE, ο δε καταςκευαςτικόσ οίκοσ του μθχανιματοσ κα 

διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001. 

 

1.3 τεγνωτήρεσ υφαςμάτων (3 τεμ.) 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθρεί το ςτεγνωτιριο υφαςμάτων είναι οι 

ακόλουκεσ: 

- Το ςτεγνωτιριο κα είναι ατμοκερμαινόμενο.  

- Θα ζχει διαςτάςεισ περίπου 1300Χ1350Χ2400 χιλ. φψοσ. 

- Το ςτεγνωτιριο κα ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 60 κιλά ςτεγνοφ ιματιςμοφ,  

αποδεικνυόμενθ από τον όγκο του κάδου ο οποίοσ δεν κα είναι μικρότεροσ των 

1200 λίτρων. 

- Για εξοικονόμθςθ ενζργειασ, το ςτεγνωτιριο κα ζχει απαραιτιτωσ ςφςτθμα 

επανάχρθςθσ τθσ εξαγόμενθσ κερμότθτασ με ανακυκλοφορία. 

- Θα διακζτει υποχρεωτικϊσ ςφςτθμα πυρόςβεςθσ μζςα ςτον κάδο, που κα 

ενεργοποιείται αυτόματα ςε περίπτωςθ ανάφλεξθσ του ιματιςμοφ. 



- Ο κάδοσ του ςτεγνωτθρίου κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα.  

- Για τθν αποφυγι υπερβολικοφ ςτεγνϊματοσ του ιματιςμοφ, το ςτεγνωτιριο κα ζχει 

ςφςτθμα αυτόματθσ παφςθσ του προγράμματοσ, όταν θ υγραςία του ιματιςμοφ 

κατζβει ςτο επικυμθτό επίπεδο. Το ςφςτθμα αυτό κα ρυκμίηει αυτόματα και τθν 

ταχφτθτα περιςτροφισ του κάδου ςτο επικυμθτό επίπεδο, ανάλογα με το ποςοςτό 

τθσ εναπομζνουςασ υγραςίασ. 

- Το ςτεγνωτιριο κα ζχει κινθτιρα με inverter με δυνατότθτα περιοδικισ 

αναςτροφισ τθσ κίνθςθσ του κάδου, για καλφτερο ςτζγνωμα. 

- Θα ζχει αυτόματο κρφωμα του ιματιςμοφ (Cool Down), ςτο τζλοσ του ςτεγνϊματοσ, 

για να αποφεφγονται οι ηάρεσ ςτισ πετςζτεσ. 

- Θα ζχει ςτοιχείο ατμοφ ιςχφοσ τουλάχιςτον 125 ΚW.  

- Θ ςερπαντίνα του ατμοφ κα είναι απαραιτιτωσ ανοξείδωτθ για μεγαλφτερθ αντοχι 

ςτο χρόνο. 

- Θ εξατμιςτικι ικανότθτα του ςτεγνωτθρίου κα είναι τουλάχιςτον 80 κιλά τθν ϊρα. 

- Το ςϊμα του ςτεγνωτθρίου κα διακζτει ιςχυρι μόνωςθ και θ πόρτα του διπλό 

τηάμι.  

- Θ πόρτα του ςτεγνωτθρίου κα ζχει κακαρό άνοιγμα τουλάχιςτον 80 εκ για τθν 

ευκολότερθ φορτοεκφόρτωςθ του ιματιςμοφ.  

- Το μθχάνθμα κα είναι απαραιτιτωσ ευρωπαικισ καταςκευισ και προζλευςθσ. Θα 

διακζτει πιςτοποιθτικό CE, ο δε καταςκευαςτικόσ οίκοσ του μθχανιματοσ κα 

διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001. 



2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

2.1 Πλυντήριο ςκευών, εμπρόςθιασ φόρτωςησ (1 τεμ.) 

 Το πλυντιριο κα είναι ατμοκερμαινόμενο, με πίεςθ ατμοφ θ οποία να βρίςκει 
εφαρμογι ςτθν υπάρχουςα εγκατάςταςθ θ οποία είναι 2,5 bar. 

 Θ όλθ καταςκευι του κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, κα είναι διπλϊν 
τοιχωμάτων με διπλι μόνωςθ εςωτερικά και επιπλζον μόνωςθ ςτθν πόρτα, θ οποία 
κα εξαςφαλίηει θχομόνωςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

 Θ πόρτα του πλυντθρίου κα είναι διαιροφμενθ, το ζνα τμιμα τθσ οποίασ κα ανοίγει 
προσ τα επάνω και το άλλο προσ τα κάτω. 

 Το πλυντιριο κα φορτϊνεται από τθν εμπρόσ πλευρά ενϊ θ πόρτα κα ςτθρίηεται ςε 
2 τθλεςκοπικοφσ δοκοφσ. 

 Μολονότι θ πόρτα κα ανοίγει από τθν εμπρόσ πλευρά ο χειριςτισ δεν κα 
αντιμετωπίηει δυςκολία όταν χρειαςτεί να κακαρίςει το εςωτερικό του πλυντθρίου. 

 Το πλυντιριο κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ζνα ανοξείδωτο καλάκι με ρόδεσ 
διαςτάςεων 1300 Χ 700 χιλιοςτά τουλάχιςτον. 

 Οι βραχίονεσ πλφςθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο χάλυβα και κα 
είναι περιςτρεφόμενοι για τθν αποτελεςματικότερθ πλφςθ των ςκευϊν. 

 Θα ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ (Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ) 1430 Χ 810 Χ 1820 μζγιςτο 

 και 2100 χιλιοςτά φψοσ με τθν πόρτα ανοικτι. (μζγιςτο 2350 χιλιοςτά).   

 Το φψοσ του καλάμου πλφςθσ κα είναι περίπου 920 χιλιοςτά και κα ζχει 
δυνατότθτα να δεχκεί ακόμθ και ταψιά GN 2/1. 

 Το πλυντιριο κα φζρεται ςε ποδαρικά φψουσ τουλάχιςτον 150 χιλιοςτά ϊςτε να 
επιτυγχάνεται τζλειο αλφάδιαςμά του όταν υπάρχουν ανωμαλίεσ ςτο δάπεδο και 
εφκολοσ κακαριςμόσ του δαπζδου. 

 Θα φζρει αντλία νεροφ για το ςφςτθμα ζκπλυςθσ κακϊσ επίςθσ και αντλία 
αποχζτευςθσ. 

 Θ θλεκτρικι παροχι κα είναι 50Hz/3ph. 

 Θα ζχει βακμό ςτεγανότθτασ των θλεκτρικϊν μερϊν IPX5 τουλάχιςτον. 

 Να μπορεί να ςυνδεκεί με εξωτερικζσ αντλίεσ απορρυπαντικοφ και ςτεγνωτικοφ. 

 Το πλυντιριο κα πρζπει να εναρμονίηεται με τουσ ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ αςφαλείασ 
και να διακζτει πιςτοποιθτικό CE.  

 Το πλυντιριο κα καλφπτεται από εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 24 
μθνϊν και κάλυψθ ανταλλακτικϊν για 10 χρόνια μετά τθν οριςτικι παραλαβι. 

 Το πλυντιριο κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ. 

 Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει το μθχάνθμα και να το κζςει 
ςε δοκιμαςτικι λειτουργία κακϊσ επίςθσ να εκπαιδεφςει προςωπικό ςτθν 
λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ του. 

  



 

2.2 Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών flight τφπου τοφνελ (1 τεμ.) 

 

 Το πλυντιριο ωα είναι ατμοκερμαινόμενο, με πίεςθ ατμοφ θ οποία να βρίςκει 
εφαρμογι ςτθν υπάρχουςα εγκατάςταςθ θ οποία είναι 2,5 bar. 

 Θ μεταφορικι ταινία να ζχει πλάτοσ 550 χιλιοςτά ελάχιςτο. 

 Θα ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ (Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ) 5300 x 810 x 2050 χιλιοςτά 
τουλάχιςτον, ωφζλιμο φψοσ 450 χιλιοςτά ελάχιςτο και κα πλζνει κάκε είδουσ 
επιτραπζηια ςκεφθ. 

 Θ απόδοςι του να είναι 2.400 πιάτα τθν ϊρα ελάχιςτο.  

 Θα πρζπει να διακζτει απαραιτιτωσ τα ακόλουκα τμιματα: 

 Ηϊνθ τροφοδοςίασ μικουσ 600 χιλιοςτϊν ελάχιςτο. 

 Ηϊνθ πρόπλυςθσ μικουσ 500 χιλιοςτϊν ελάχιςτο. 

 Ηϊνθ κφριασ πλφςθσ μικουσ 900 χιλιοςτϊν ελάχιςτο.  

 Θ κφρια πλφςθ κα γίνεται  με  ςφςτθμα ακροφυςίων εκτόξευςθσ νεροφ από το 
επάνω και το κάτω μζροσ, με αποτζλεςμα τθν ομοιόμορφθ πλφςθ των πιάτων ι 
ςκευϊν.  

 Ηϊνθ ςτεγνϊματοσ με ανεμιςτιρα μικουσ 1100 χιλιοςτϊν ελάχιςτο. 

 Θ ηϊνθ ςτεγνϊματοσ κα φζρει διακόπτθ αςφαλείασ για άμεςθ διακοπι τθσ 
λειτουργίασ του πλυντθρίου ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

 Ηϊνθ περιςυλλογισ κακαρϊν ςκευϊν μικουσ 700 χιλιοςτϊν ελάχιςτο. 

 Το πλυντιριο κα πρζπει να φζρει αντλίεσ νεροφ καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

 Θ θλεκτρικι παροχι κα είναι 50Hz/3ph. 

 Θα ζχει βακμό ςτεγανότθτασ των θλεκτρικϊν μερϊν IPX5 τουλάχιςτον. 

 Το πλυντιριο κα φζρεται ςε ποδαρικά φψουσ τουλάχιςτον 150 χιλιοςτά ϊςτε να 
επιτυγχάνεται τζλειο αλφάδιαςμά του όταν υπάρχουν ανωμαλίεσ ςτο δάπεδο και 
εφκολοσ κακαριςμόσ του δαπζδου. 

 Να μπορεί να ςυνδεκεί με εξωτερικζσ αντλίεσ απορρυπαντικοφ και ςτεγνωτικοφ. 

 Το πλυντιριο κα πρζπει να εναρμονίηεται με τουσ ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ αςφαλείασ 
και να διακζτει πιςτοποιθτικό CE. 

 Επίςθσ κα πρζπει θ καταςκευι του να είναι ςφμφωνθ με τα πρότυπα VDI 2052, DIN 
SPEC 10534. 

 Το πλυντιριο κα καλφπτεται από εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 24 
μθνϊν και κάλυψθ ανταλλακτικϊν για 10 χρόνια μετά τθν οριςτικι παραλαβι. 

 Το πλυντιριο κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ. 

 Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει το μθχάνθμα και να το κζςει 
ςε δοκιμαςτικι λειτουργία κακϊσ επίςθσ να εκπαιδεφςει προςωπικό ςτθν 
λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ του. 

 

  



2.3 Φοφρνοσ ηλεκτρικόσ 40 GN 1/1 ή 20 GN 2/1  (2 τεμ.) 

 

 Θα ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ) 1350 Χ 1300 Χ 2000 
χιλιοςτά μζγιςτο.  

 Θ χωρθτικότθτα του φοφρνου κα είναι 40 Gastronorm 1/1 ι 20 GN 2/1. 

 Ο φοφρνοσ κα είναι θλεκτρικόσ 50Hz/3ph. 

 Εςωτερικά και εξωτερικά κα είναι εξ ολοκλιρου καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο 
χάλυβα DIN 1.4301 18/10 AISI 304 και κα ζχει βακμό υδατοπροςταςίασ IPX5 
τουλάχιςτον. 

 Θα φζρεται επί τεςςάρων ποδαρικϊν ρυκμιηόμενου φψουσ από 230 ζωσ 250 
χιλιοςτά, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλειο αλφάδιαςμα ανεξάρτθτα από τθν κλίςθ 
του πατϊματοσ. 

 Θ καταςκευι του εςωτερικοφ του φοφρνου κα είναι ςυγκολλθτι (όχι με βίδεσ και 
ιλουσ). 

 Ο φοφρνοσ κα φζρει εςωτερικά λυχνίεσ φωτιςμοφ ςτεγανοφ τφπου οι οποίεσ κα 
ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και ςτα χτυπιματα και κα είναι 
τοποκετθμζνεσ ςε τζτοια κζςθ ϊςτε να φωτίηονται ςωςτά όλα τα ςθμεία του 
φοφρνου. 

 Θ πόρτα κα πρζπει απαραιτιτωσ να ανοίγει κατά 180°. 

 Θ πόρτα κα φζρει μεγάλο παράκυρο από το οποίο ο χριςτθσ κα μπορεί να 
παρακολουκεί τθν ζψθςθ των φαγθτϊν.  

 Θ πόρτα κα πρζπει να ζχει τθν καλφτερθ δυνατι κερμικι μόνωςθ και λάςτιχο 
ςτεγάνωςθσ. 

 Θα φζρει κλείςτρο βαρζωσ τφπου, το οποίο κα είναι καταςκευαςμζνο από 
δυςκερμαγωγό υλικό. 

 Στο κάτω μζροσ τθσ θ πόρτα κα φζρει δοχείο περιςυλλογισ των ςυμπυκνωμάτων. 

 Θ πόρτα κα φζρει διακόπτθ αςφαλείασ, ο οποίοσ δεν κα επιτρζπει τθ λειτουργία 
του φοφρνου όταν αυτι δεν κα είναι τελείωσ κλειςτι. 

 Θ φόρτωςθ και θ εκφόρτωςθ των ταψιϊν ςτο φοφρνο κα γίνεται με ανοξείδωτο 
τροχιλατο ικρίωμα, το οποίο κα ςυνοδεφει το φοφρνο. 

 Το ικρίωμα κα φζρει μζχρι 20 ηεφγθ οδθγϊν για  τθν τοποκζτθςθ ταψιϊν και 
ςχαρϊν Gastronorm 1/1 και Gastronorm 2/1 και το οποία κα ςυνοδεφουν το 
φοφρνο.  

 Ο φοφρνοσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και να διακζτει πιςτοποιθτικά 
CE, GS, ISO 9001 και 14001. 

 Ο φοφρνοσ κα καλφπτεται από εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 24 μθνϊν 
και κάλυψθ ανταλλακτικϊν για 10 χρόνια μετά τθν οριςτικι παραλαβι. 

 Ο φοφρνοσ κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ. 

 Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει τα μθχανιματα και να τα 
κζςει ςε δοκιμαςτικι λειτουργία κακϊσ επίςθσ να εκπαιδεφςει προςωπικό ςτθν 
λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ του. 

   



3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 7.543,40 τ.μ. 

Α. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Σε δάπεδα διαφόρων χϊρων του Νοςοκομείου, αφοφ γίνει αποξιλωςθ του υπάρχοντοσ 

δαπζδου Linoleum και του υποςτρϊματοσ, κα επιςτρωκεί τάπθτασ από χλωριοφχο 

πολυβινφλιο (PVC), ομοιογενοφσ ςφςταςθσ, ςε ρολά μετά από ζγκριςθ τφπου και 

χρϊματοσ τθσ Επίβλεψθσ, κατάλλθλο για νοςοκομειακοφσ χϊρουσ και κα ζχει κατ' 

ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά, τα οποία αποδεικνφονται από ςχετικό 

πιςτοποιθτικό του εργοςταςίου καταςκευισ το οποίο προςκομίηεται με τθν προςφορά: 

1. Το πάχοσ του κα είναι κατ' ελάχιςτο 2 mm (πρότυπο ΕΝ 428 - ΕΝ ISO 24346) 

2. Το μικοσ των ρολϊν κα είναι 20-30 m και το πλάτοσ ~2m (πρότυπο ΕΝ 426 - ΕΝ 

ISO 24341) 

3. Το βάροσ του κα είναι τουλάχιςτον 2700 gr/m2 (πρότυπο ΕΝ430 - ΕΝ ISO 23997) 

4. Ο Δείκτθσ Χριςεωσ κα είναι 34/43 (πρότυπο ΕΝ 685 - ΕΝ ISO 10874) 

5. Χαμθλισ ολιςκθρότθτασ DS (πρότυπο ΕΝ 13893) 

6. Ανκεκτικό ςε χθμικά (πρότυπο ΕΝ 423 - ΕΝ ISO 26987) 

7. Ανκεκτικό ςε καταπόνθςθ από τροχιλατα (πρότυπο ΕΝ 425- ISO 4918) 

8. Δφςφλεκτο με βακμό αντίςταςθσ τουλάχιςτον Bfl-s1 (πρότυπο ΕΝ 13501-1) 

9. Αντιςτατικό κλάςθσ <2kV (πρότυπο ΕΝ 1815) 

10. Ανκεκτικό ςε τριβι κλάςθσ Τ, κάψιμο τςιγάρου, ςτακερότθτα χρϊματοσ βακμοφ 

τουλάχιςτον 6, ςτακερότθτα διαςτάςεων με μζγιςτθ παραμόρφωςθ 0,4%, 

αντιμικροβιακό και αντιμυκθτιακό, υποαλλεργικό και γενικά κατάλλθλο για 

νοςοκομειακι χριςθ. 

11. Ο  τάπθτασ κα ζχει ςιμανςθ CE και δεν κα χρειάηεται ςτίλβωςθ ςε όλθ τθν 

διάρκεια τθσ ηωισ 

Τα δάπεδα PVC που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίςτρωςθ των χϊρων κα είναι ςε ρολό. 

Το κάκε ρολό κα φζρει επικολλθμζνθ ςε εμφανζσ ςθμείο τθν τυποποιθμζνθ πινακίδα 

ταυτότθτάσ του, όπωσ αυτι τοποκετικθκε από το εργοςτάςιο και θ οποία κα αναγράφει 

όλα τα ςτοιχεία παραγωγισ του ςυγκεκριμζνου ρολοφ. 

Από τα ανωτζρω ςτοιχεία κα πρζπει να προκφπτει ότι το ςφνολο των ρολϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν, κα ζχουν παραχκεί το πολφ ζνα (1) χρόνο πριν τθν προςκόμιςι τουσ ςτο 

Νοςοκομείο. 

Με τθ προςφορά κα προςκομιςτεί δειγματολόγιο - χρωματολόγιο προϊόντων. 

 

Β. ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 

1. Ρριν τθν τοποκζτθςθ του νζου δαπζδου, με ευκφνθ του αναδόχου οι επιφάνειεσ που κα 

τοποκετθκοφν τα PVC δάπεδα κα πρζπει να είναι απόλυτα κακαρζσ και επίπεδεσ και 

ζτοιμεσ για τθν πλιρωσ ανεμπόδιςτθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν διάςτρωςθσ, (αποξιλωςθ 

παλαιοφ δαπζδου, κακαριςμόσ και αποκομιδι των απορριμμάτων εκτόσ του 

Νοςοκομείου). 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από τον ανάδοχο ςτθν προετοιμαςία ειδικϊν 

περιοχϊν, όπωσ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει ςακρό ι ανϊμαλο υπόβακρο, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με το νοςοκομείο όπου είναι απαραίτθτο, κα τοποκετθκεί ειδικό 



ιςοπεδωτικό και λειαντικό κονίαμα, κατάλλθλο για τθν επάλλθλθ τοποκζτθςθ δαπζδων 

από PVC/CV, linoleum για χϊρουσ με υψθλι βιομθχανικι καταπόνθςθ, π.χ. νοςοκομεία και 

χϊρουσ με καταπόνθςθ τροχιλατων κακιςμάτων ςφμφωνα με το πρότυπο DIN ΕΝ 12529. 

Το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να παρζχει το 

υψθλότερο δυνατό επίπεδο αςφάλειασ εκπομπϊν ρφπων και να είναι φιλικό προσ το 

περιβάλλον και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να ςθμαίνεται με τθν ζνδειξθ "BlueAngel" που 

ςθματοδοτεί τα υλικά επίςτρωςθσ δαπζδων με χαμθλζσ εκπομπζσ ρφπων ςφμφωνα με το 

RAL-UZ 113. 

Επίςθσ με ευκφνθ του ανάδοχου κα λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ για τθν 

αποφυγι διαςποράσ ςκόνθσ, οςμϊν, απορριμμάτων και λοιπϊν άυλων ι υλικϊν που 

ενδζχεται να επιβαρφνουν τθν υγεία των αςκενϊν, ειδικά ςε ευαίςκθτουσ χϊρουσ και 

κλινικζσ. Ππωσ λ.χ. ςφράγιςμα των καλάμων από τθν κφρια είςοδο τουσ αεροςτεγϊσ με 

νάυλον. Γενικά πριν από κάκε εκτζλεςθ εργαςίασ κα πρζπει απαραιτιτωσ να υπάρχει 

ςυνεννόθςθ τόςο με το νοςοκομείο όςο και με τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων 

προκειμζνου να υποδειχκοφν τα όποια μζτρα προςταςίασ κα πρζπει να λαμβάνονται κατά 

περίπτωςθ και τα οποία κα λαμβάνονται με μζριμνα του Αναδόχου. 

2. Θ τοποκζτθςθ των ςτρϊςεων κα είναι ςε πλιρθ επαφι μεταξφ τουσ, με ςυγκόλλθςθ με 

ειδικι μαγνθτικι κολλά θ οποία κα ςυνιςτάται ιδιαιτζρωσ από τον καταςκευαςτι του 

υλικοφ για κτίρια νοςθλευτικοφ - νοςοκομειακοφ χαρακτιρα και πρεςάριςμα με ειδικό 

κφλινδρο για να εξαλειφκοφν τυχόν φυςαλίδεσ εγκλωβιςμζνου αζρα μεταξφ του τάπθτα 

και του υποςτρϊματοσ. 

Στθν ςυνζχεια ακολουκεί διάνοιξθ των αρμϊν (κατά το μικοσ τθσ επαφισ των ςτρϊςεων) 

με ειδικό κοπτικό εργαλείο, τοποκζτθςθ και κερμοςυγκόλλθςθ του ειδικοφ κορδονιοφ 

αρμϊν, πάχουσ 3,00 mm και εν κερμϊ αφαίρεςθ των πλεοναςμάτων υλικοφ αρμολόγθςθσ, 

με ειδικό εργαλείο, ςε δφο φάςεισ, ϊςτε να επιτευχκεί πλιρθσ ταφτιςθ τθσ επιπεδότθτασ 

αρμοφ και τάπθτα και τελικόσ επιμελισ κακαριςμόσ και γυάλιςμα τθσ επιφάνειασ, με 

χριςθ μθχανισ και ειδικϊν pads. 

3. Τα περιμετρικά ςοβατεπιά ςτουσ τοίχουσ και τουσ πάγκουσ, φψουσ 10 cm (λωρίδα 

φάρδουσ 20 cm), κα ζχουν καμπφλο ςχιμα για τον ευχερι κακαριςμό τουσ. Θ 

καμπυλότθτα κα γίνει με τθν τοποκζτθςθ του Ν/Οεπί επιμικουσ ειδικοφ και 

τυποποιθμζνου πλαςτικοφ διαμορφωτι, ο οποίοσ τοποκετείται και επικολλάται ςτακερά 

κατά μικοσ τθσ ακμισ μεταξφ τοίχου και πατϊματοσ. Ο εν λόγω διαμορφωτισ ζχει 

τρίπλευρθ διατομι, ςτθν οποία οι δφο πλευρζσ ςχθματίηουν ορκι γωνία και θ τρίτθ είναι 

κοίλθ ζτςι ϊςτε να διαμορφϊνει τθν κοίλθ επιφάνεια πάνω ςτθν οποία κα κολλθκοφν οι 

λωρίδεσ PVC. 

Τα ςόκορα του εν λόγω πλαςτικοφ διαμορφωτι, κακϊσ και κάκε άλλο κενό που πικανόν 

να δθμιουργεί, κα κλείςουν με ελαςτικό πολυουραικανικό υλικό (κορδονικερμοκόλλθςθσ), 

το οποίο προορίηεται για ςυγκολλιςεισ και το οποίο απαραιτιτωσ κα επιδζχεται τρίψιμο 

και βαφι ςε επικυμθτό χρϊμα, ζτςι ϊςτε τελικϊσ να μθν υπάρξει καμία οπτικι διαφορά 

μεταξφ του χρϊματοσ του PVC και τθσ πολυουραικάνθσ. Στο πάνω μζροσ του ςοβατεπιοφ 

κα τοποκετθκεί ειδικό πλαςτικό φινίριςμα με εγκοπι για τθν τοποκζτθςθ του δαπζδου. 

4. Οι μεταξφ των φφλλων ενϊςεισ κα γίνουν με κερμοκόλλθςθ. Θ επιλογι των χρωμάτων 

του τάπθτα και του κορδονιοφ κα γίνει από τθν Επίβλεψθ. Μετά τθν τοποκζτθςθ κα 



ακολουκιςει κακαριςμόσ και επάλειψθ ειδικισ παρκετίνθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

προμθκευτι. 

Θ κόλλα που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν τοποκζτθςθ των δαπζδων κα πρζπει να είναι 

οικολογικι και να παρζχει το υψθλότερο δυνατό επίπεδο αςφάλειασ εκπομπϊν ρφπων και 

να ςυμβάλει ςτθν δθμιουργία ενόσ υγιοφσ περιβάλλοντοσ του δωματίου. Σθμαίνεται με 

τθν ζνδειξθ "BlueAngel" που ςθματοδοτεί τα υλικά επικάλυψθσ δαπζδων με χαμθλζσ 

εκπομπζσ ρφπων ςφμφωνα με το RAL-UZ 113 και χϊρουσ με καταπόνθςθ τροχιλατων 

κακιςμάτων ςφμφωνα με το πρότυπο DIN ΕΝ 12529. 

Σε ςθμεία αλλαγισ υλικοφ δαπζδου (PVC - Linoleum) τοποκετείται αρμοκάλυπτρο 

δαπζδου από αλουμίνιο πάχουσ 32 mm, καμπφλθσ διατομισ, με διαμικθ νεφρωςθ ςτο 

εςωτερικό, το οποίο καλφπτει πλιρωσ τον αρμό που δθμιουργείται μεταξφ των λοιπϊν και 

των πλαςτικϊν δαπζδων. Το αρμοκάλυπτροκα είναι βιδωτό. Θ τοποκζτθςθ κα πρζπει να 

γίνει με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται κενά κάτω από το 

αρμοκάλυπτρο.Γενικά κα πρζπει να λθφκοφν όλεσ οι πρόνοιεσ ϊςτε θ τελικι επιφάνεια 

των δαπζδων να είναι ιδιαιτζρωσ και απόλυτα επίπεδεσ ϊςτε να μθ προκαλζςουν 

οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτθν κυκλοφορία αςκενϊν και τροχθλάτων. 

5. Ο χρόνοσ που κα πρζπει να παρζλκει μετά τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν για 

τθν τοποκζτθςθ των δαπζδων και μζχρι να αποδοκοφν οι αντίςτοιχοι χϊροι ζτοιμοι για 

χριςθ είναι 12 ϊρεσ. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνεται ςε μζρεσ και ϊρεσ που κα ορίηει 

το νοςοκομείο, για τθν ομαλότερθ λειτουργία αυτοφ και τθν διευκόλυνςθ των αςκενϊν, 

χωρίσ να εξαιροφνται ςαββατοκφριακα ,αργίεσ κ.λ.π. 

Γ. ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

Για τα υπάρχοντα δάπεδα linoleum τα οποία δεν ζχουν ιδιαίτερα εκτεταμζνεσ φκορζσ και 

μπορεί να παρατακεί ο χρόνοσ ηωισ τουσ κα γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Επίβλεψθ, 

ςυντιρθςθ - γυάλιςμα των δαπζδων που κα περιλαμβάνει διόρκωςθ του δαπζδου και τθσ 

κερμισ κόλλθςθσ τοπικά , αφαίρεςθ με ειδικι μθχανι όλων των υπολειμμάτων, ςκόνεσ , 

λεκζδεσ, κ.λπ. από τθν επιφάνεια του δαπζδου με ειδικά κακαριςτικά κατάλλθλα για 

linoleum, p.v.c. κ.λ.π. και τοποκζτθςθ ειδικοφ ρθτινοφχου υγροφ τριϊν ςτρϊςεων για τθν 

προςταςία του δαπζδου . 

Θ ρθτίνθ κα είναι ανκεκτικι ςτθν αικυλικι αλκοόλθ .αντιολιςκθτικι και ιδανικι για χριςθ 

ςτον τομζα τθσ υγείασ, όπου θ εφαρμογι τθσ δεν κα ενοχλιςει το προςωπικό ι τουσ 

αςκενείσ. 

Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνεται ςε μζρεσ και ϊρεσ που κα ορίηει το νοςοκομείο, για 

τθν ομαλότερθ λειτουργία αυτοφ και τθν διευκόλυνςθ των αςκενϊν, χωρίσ να εξαιροφνται 

ςαββατοκφριακα ,αργίεσ κ.λ.π. Οι επιφάνειεσ προσ ςυντιρθςθ κα υποδειχκοφν από το 

νοςοκομείο και οι ςχετικζσ εργαςίεσ κα ολοκλθρωκοφν εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι 

ωρϊν. 

Δ. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 



Ο ανάδοχοσ οφείλει να ζχει τα κατάλλθλα μθχανιματα (εργαλεία) για τθν αποπεράτωςθ 

του ζργου και να προςκομίςει λίςτα αυτϊν κακϊσ και τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά τα 

οποία κα αποδεικνφουν ότι τα εν λόγω μθχανιματα είναι κατάλλθλα για τθν εκτζλεςθ των 

προβλεπόμενων εργαςιϊν. Κατ' ελάχιςτον κα πρζπει να διακζτει: 

 Μθχάνθμα λείανςθσ δαπζδων με ςφςτθμα αναρρόφθςθσ. 

 Κφλινδροσ πίεςθσ επίςτρωςθσ δαπζδων τουλάχιςτον 50κιλϊν. Να υπάρχει δυνατότθτα 
διαχείριςθσ μικρϊν επιφανειϊν, ανιςόπεδων επιφανειϊν, αρμϊν, ςοβατεπί κ.λ.π. 

 Συςκευι αυτόματθσ ςυγκόλλθςθσ αρμϊν με θλεκτρονικι ρφκμιςθ ςυγκεκριμζνθσ 
κερμοκραςίασ, ταχφτθτασ και οδθγοφ αρμοφ κερμισ κόλλθςθσ. 

 Μθχανι διάνοιξθσ αρμϊν με οδθγό ευκυγράμμιςθσ. 

Τα ανωτζρω μθχανιματα πιςτοποιοφνται ςφμφωνα με το (CE) - ΕΝ 50144 

Ε. ΕΜΡΕΙΙΑ-ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

1. Οι διαγωνιηόμενοι για να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφται να κατζχουν τθν 

ςχετικι εμπειρία και τεχνογνωςία ζχοντασ αναλάβει αποδεδειγμζνα ςτο παρελκόν τζτοιου 

είδουσ εργαςίεσ (βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςχετικά τιμολόγια, ςυςτατικζσ επιςτολζσ 

κλπ) και να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο με τθν ανάλογθ δραςτθριότθτα. 

Οι διαγωνιηόμενοι πριν από τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ είναι υποχρεωμζνοι 

να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, όπου κα γίνουν οι εργαςίεσ, για να 

αξιολογιςουν και να ςυμπεριλάβουν ςτθν προςφορά τουσ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που κα 

ιςχφουν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου από τθν παράλλθλθ λειτουργία των 

υπόλοιπων χϊρων του Νοςοκομείου γενικότερα. 

Διευκρινίηεται ότι οι χϊροι που κα γίνουν οι αλλαγζσ των δαπζδων είναι ςε επαφι με 

χϊρουσ που είναι ςε λειτουργία και αυτό ςθμαίνει ότι ο ανάδοχοσ κα λάβει κάκε 

ενδεικνυόμενο μζτρο ϊςτε να μθν δθμιουργθκοφν εμπόδια ςτθ λειτουργία του τμιματοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι κάκε τυχόν βλάβθ που κα προκλθκεί από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι 

ρφπανςθ ςτον περιβάλλοντα χϊρο κα αποκαταςτακεί με δαπάνεσ του αναδόχου. 

2. Μετά το πζρασ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ κα πρζπει να καταβάλει γραπτι εγγφθςθ 3 

ετϊν από τθν αποπεράτωςθ του ζργου θ οποία κα περιλαμβάνει υλικά και εργαςία 

(άμεςθ επιςκευι) του δαπζδουςε περίπτωςθ φουςκϊματοσ ι αποκόλλθςθσ ςοβατεπί, 

δαπζδου ι κερμισ κόλλθςθσ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του νοςοκομείου.Από τθν εγγφθςθ 

εξαιροφνται οι φκορζσ λόγω κακισ χριςθσ, πλθμμφρασ,υπερβολικϊν υγρϊν κ.λ.π. 

ΣΤ. ΡΟΣΦΟΕΣ 

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν με τθ μορφι τθσ τιμισ μονάδοσ, ιτοι τετραγωνικοφ μζτρου 

για τα δάπεδα (τιμι Α), το αυτοεπιπεδοφμενο υλικό (τιμι Γ) και τθ ςυντιρθςθ (τιμι Δ) και 

τρζχοντοσ μζτρου για τα ςοβατεπί (τιμι Β). 

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ ο τφποσ: 

100Α +  40Β + 20Γ + 100 Δ 



όπου 

Α: ΤΙΜΘ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ m2  

Β: ΤΙΜΘ ΣΟΒΑΝΤΕΡΙ ΑΝΑ ΤΕΧΟΝ ΜΕΤΟ  

Γ: ΤΙΜΘ ΑΥΤΟΕΡΙΡΕΔΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑ m2  

Δ: ΤΙΜΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΑΝΑ m2 

 

Θ εκτίμθςθ του κόςτουσ κα πραγματοποιείται κατόπιν επιμζτρθςθσ θ οποία κα 

βεβαιϊνεται από τθν Επίβλεψθ και τθν Ρροϊςταμζνθ του εκάςτοτε Τμιματοσ με επιτροπζσ 

που κα οριςτοφν με ςχετικζσ Αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ. 

  



4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΩΝ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι αναφζρεται ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ (κακαριςμόσ, 

επιφανειακι προςταςία και βαφι) που είναι απαραίτθτο να γίνουν ςτισ μεταλλικζσ 

κλίμακεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ του Ραν. Γεν. Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ λόγω 

εκτεταμζνθσ διάβρωςθσ-ςκουριάσ που ζχει παρουςιαςτεί. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, όπωσ 

αναφζρονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια, κρίνονται απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςθ του 

υπάρχοντοσ βακμοφ αςφαλείασ και τθν αρτιότερθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΕΤΕΡ  (ΦΕΚ 

2221/Β/30-7-2012), τα ιςχφοντα πρότυπα (ΕΝ, ISO, κλπ) και κανονιςμοφσ και τθν τεχνικι 

περιγραφι που ακολουκεί. 

Πλα τα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι δε 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ κα εκτελεςτοφν από ζμπειρο και εξειδικευμζνο 

ςυνεργείο, υπό τθν επίβλεψθ τεχνικοφ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε παρόμοια ζργα. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ που κα 

περιλαμβάνουν κακαριςμό, υδροβολι, αντιδιαβρωτικι προςταςία και τελικό χρωματιςμό 

των μεταλλικϊν κλιμάκων, να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ και να 

μεριμνιςει για όλεσ τισ προςτατευτικζσ καταςκευζσ και υλικά που κα απαιτθκοφν κατά τθ 

διάρκεια των εργαςιϊν, ϊςτε να προςτατευκοφν με κάκε τρόπο όλα τα ςτοιχεία τθσ 

εγκατάςταςθσ και να μθν προκφψουν ηθμιζσ. Επιπροςκζτωσ λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ 

φφςθ τθσ εγκατάςταςθσ, κα πρζπει να λθφκοφν και τα απαραίτθτα μζτρα και ςυνεννοιςεισ 

με τουσ υπευκφνουσ  προκειμζνου να μθν διαταραχκεί θ εφρυκμθ και ςυνεχισ λειτουργία 

του Νοςοκομείου. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ υδροβολι του μεταλλικοφ φορζα κα πρζπει να γίνει ςωςτά και 

αποτελεςματικά, δθλαδι με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ο επιτυχισ κακαριςμόσ και 

προετοιμαςία των μεταλλικϊν ςτοιχείων για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και χρωματιςμοφ 

που κα ακολουκιςουν. Στο πλαίςιο αυτό και εφόςον κρικεί απαραίτθτο, κα πρζπει να 

αφαιρεκεί τυχόν θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που βρίςκεται ςε ςθμεία τθσ 

εγκατάςταςθσ και μπορεί να εμποδίηει τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ ι υπάρχει πικανότθτα να 

επζλκει βλάβθ ςε αυτόν. Ο εξοπλιςμόσ είτε κα αφαιρεκεί και κα φυλαχκεί ςε κατάλλθλα 

προςτατευμζνθ κζςθ που κα υποδειχκεί από τουσ υπεφκυνουσ τθσ εγκατάςταςθσ ςε 

ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ, προκειμζνου να επανατοποκετθκεί μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν είτε κα καλυφκεί κατάλλθλα προκειμζνου να μθ βλαφκεί.  

Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει πλιρωσ τυχόν ηθμιζσ ςτον 

χϊρο του ζργου από υπαιτιότθτά του. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, τον ζλεγχο και τθν αποδοχι τουσ από τον εργοδότθ, 

τμθματικά ι ςυνολικά, κα αποςφρεται ο εξοπλιςμόσ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ, κα 

απομακρφνονται τα υλικά που περίςςεψαν, κα κακαρίηονται οι χϊροι, κα αποκομίηονται τα 

άχρθςτα προσ απόρριψθ και κα παραδίδονται οι χϊροι ςε κατάςταςθ που να επιτρζπει 

άμεςα τισ επόμενεσ εργαςίεσ εφόςον υπάρχουν. Γενικά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά τθν 

ολοκλιρωςθ όλων των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι να 

αποκαταςτιςει πλιρωσ το χϊρο των εργαςιϊν. 



Τζλοσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει γραπτι εγγφθςθ δζκα (10) 

ετϊν δεδομζνου ότι πρόκειται για εξωτερικι εγκατάςταςθ ςε παρακαλάςςιο περιβάλλον.  

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Λόγω των εκτεταμζνων οξειδϊςεων-διαβρϊςεων κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυντιρθςθ 

(κακαριςμόσ, υδροβολι, επιφανειακι προςταςία και βαφι) από εξειδικευμζνο ςυνεργείο 

όλων των μεταλλικϊν κλιμάκων του Νοςοκομείου όπωσ ακολοφκωσ: 

1. Επιμελισ κακαριςμόσ όλων των οξειδωμζνων-ςκουριαςμζνων μεταλλικϊν 

ςτοιχείων με μθχανικά μζςα (θλεκτρικι ςυρματόβουρτςα, κλπ.) και μετά υδροβολι, με 

κατάλλθλθ πίεςθ, ϊςτε να κακαριςτοφν πλιρωσ οι επιφάνειεσ και να απομακρυνκοφν θ 

ςκουριά και θ ςκόνθ, οι ρυπογόνεσ ουςίεσ και πικανζσ παλιζσ επιςτρϊςεισ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτισ κζςεισ των ςυνδζςεων του μεταλλικοφ φορζα 

(κοχλίεσ, περικόχλια, περιοχζσ ςυγκόλλθςθσ, κλπ.) και να γίνει επιμελισ κακαριςμόσ και 

υδροβολι ςε όλεσ τισ μεταλλικζσ δοκοφσ διότι παρουςιάηουν εκτεταμζνθ διάβρωςθ. 

Επειδι ωςτόςο μια γυμνι επιφάνεια θ οποία ζχει κακαριςτεί με κάποια μζκοδο είναι 

ευάλωτθ ωσ προσ τθ διάβρωςθ, με τθν επίδραςθ του νεροφ και του οξυγόνου και 

προςβάλλεται μζςα ςε ελάχιςτο χρόνο από οξείδωςθ, οι επιφάνειεσ πρζπει να 

επιςτρϊνονται με αντιςκωριακό αμζςωσ μετά τθν προετοιμαςία τουσ και κατά προτίμθςθ 

μζςα ςτθν ίδια εργάςιμθ θμζρα, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ προςταςία. Με βάςθ 

τθν απαίτθςθ αυτι κα γίνεται ο προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν κεωρουμζνου ότι 

προετοιμαςία και αντιςκωριακι επίςτρωςθ αποτελοφν ενιαίο ςτάδιο τθσ εργαςίασ.  

Τζλοσ θ κατάλλθλθ προςτατευτικι ενδυμαςία του υδροβολιςτι είναι απαραίτθτθ για τθν 

αςφάλεια του και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα ΜΑΡ. 

2. Μετά τον κακαριςμό και τθν υδροβολι, όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία του φορζα κα 

περαςτοφν με εποξειδικό αςτάρι (primer) δφο ςυςτατικϊν ςε δφο ςτρϊςεισ, ϊςτε να 

επιτευχκεί θ ςωςτι ςυγκόλλθςθ των νζων ςτρϊςεων χρωματιςμοφ ςτον μεταλλικό 

ςκελετό. 

Χρωματιςμόσ ακολοφκωσ με δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ εποξειδικισ βαφισ δφο ςυςτατικϊν 

κατάλλθλθσ για εξωτερικό παρακαλάςςιο περιβάλλον. 

Πλα τα παραπάνω υλικά κα πρζπει να εφαρμοςτοφν ςφμφωνα πάντα και με τισ οδθγίεσ και 

προδιαγραφζσ του προμθκευτι τουσ. 

Και ςτο ςτάδιο αυτό κα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα κατά περίπτωςθ ΜΑΡ, 

εφόςον γίνεται χριςθ χρωμάτων με τοξικοφσ, ιδιαίτερα εφφλεκτουσ και πτθτικοφσ 

διαλφτεσ. 

 

Στα πλαίςια των παραπάνω εργαςιϊν, εφόςον διαπιςτωκοφν εκτεταμζνεσ φκορζσ, 

προβλζπεται θ αποκατάςταςθ/αντικατάςταςθ διατομϊν ι/και ςυνδζςεων (κοχλίεσ, 

περικόχλια, κλπ.) του μεταλλικοφ φορζα, όπου κρίνεται απαραίτθτο και με τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ επίβλεψθσ. 



 

Ρριν τθν ζναρξθ όλων των παραπάνω εργαςιϊν και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επίβλεψθσ, 

κα γίνουν από το εξειδικευμζνο ςυνεργείο ενδεικτικοί ζλεγχοι για τθν επιλογι των 

κατάλλθλων χρωμάτων και υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ 

ςυμβατότθτα τουσ με τα υφιςτάμενα. Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊςει εγγράφωσ το για τα 

αποτελζςματα και κα δϊςει γραπτι εγγφθςθ 10 ετϊν για το ςφςτθμα προςταςίασ και 

ςυντιρθςθσ που κα εφαρμοςτεί. 

 

Οι επιφάνειεσ των επιςτρϊςεων είναι πικανό να εμφανίςουν ζνα ι περιςςότερα από τα πιο 

κάτω προβλιματα: 

α) Ξεχειλίςματα, τρεξίματα 

β) Μπιμπίκια 

γ) Σχιςίματα – ςκαςίματα  

δ) Ξεφλουδίςματα 

ε) Συρρικνϊςεισ και φαινόμενα ερπυςμοφ 

ςτ) Φυςαλίδεσ 

η) Σθμάδια από το μζςο επίςτρωςθσ 

θ) Κιτρίνιςμα – ξεκϊριαςμα,  

κ) Εξαφάνιςθ τθσ λάμψθσ – κάμπωμα 

Τα ανωτζρω ςυνιςτοφν ελαττϊματα και δεν γίνονται αποδεκτά. 

Θ αποκατάςταςι τουσ κα γίνεται πριν από τθν εφαρμογι τθσ επόμενθσ ςτρϊςθσ. 

 

Στισ χρωματιηόμενεσ περιοχζσ κα τοποκετοφνται πινακίδεσ με τθν ζνδειξθ "προςοχι 

χρϊματα" και αν είναι ανάγκθ κα αποκλείονται εντελϊσ με κατάλλθλα εμπόδια επί μία 

εβδομάδα τουλάχιςτον μετά τθν επίςτρωςθ του τελικοφ ςτρϊματοσ. 

 

Στο τζλοσ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ: 

α) τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτϊν κα ςφραγίηονται και κα αποκθκεφονται 

β) τα εργαλεία κα κακαρίηονται και κα αποκθκεφονται 

γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, ςτουπιά, εμποτιςμζνα με διαλφτεσ και χρϊμα, που 

χρθςιμοποιικθκαν για κακαριςμοφσ, κα ςυλλζγονται και κα απορρίπτονται ςε αςφαλι 

περιοχι, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται κίνδυνοι πυρκαγιάσ και μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ. 

Θα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και 

του ζργου.  

Ο εργοδότθσ μπορεί να επιβάλλει πρόςκετα μζτρα αςφάλειασ ςφμφωνα με τα ςχετικά 

πρότυπα και να διακόψει τισ εργαςίεσ μζχρι τθν λιψθ τουσ χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςι 

του. 



 

Για τθ ςφνταξθ των ανωτζρω προδιαγραφϊν λιφκθκαν υπόψθ θ Αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273 

Υ.Α. (ΦΕΚ 2221/Β/2012) κακϊσ και ςχετικζσ οδθγίεσ που ςυντάχκθκαν από ομάδεσ 

εργαςίασ του ΤΕΕ.   

 

 


