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ΘΕΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
θεληξηθήο εηζφδνπ ησλ Υεηξνπξγείσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ( ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
ιεηηνπξγίαο ηεο πφξηαο: εηθφλα, ήρνο,) ( CPV:31351000-1ειεθηξηθνί αγσγνί γηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ
πξφζβαζεο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6944,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»

Έρνληαο ππφςε:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Καζνξηζκφο ΚΑΑ».
Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηά ηεο λα εγθξίλεη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 4412/2016.
Η ππ. αξ. 6726/26-4-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ησλ Υεηξνπξγείσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ( ηνπνζέηεζε
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο πφξηαο: εηθφλα, ήρνο,) ( CPV:31351000-1ειεθηξηθνί
αγσγνί γηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξφζβαζεο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6944,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)». (ΑΓΑ:Φ7ΒΙ4690Χ-ΣΚΘ)
Σν ππ. αξ. 7555/14-5-2018 πξαθηηθφ ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή
χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Σε δηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
θεληξηθήο εηζφδνπ ησλ Υεηξνπξγείσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ( ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
ιεηηνπξγίαο ηεο πφξηαο: εηθφλα, ήρνο,) ( CPV:31351000-1ειεθηξηθνί αγσγνί γηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ
πξφζβαζεο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6944,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) φπσο απηέο
θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ 7555/14-5-2018 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
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2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ννζνθνκείνπ

www.hippocratio.gr

(Σκήκα

ΠξνκεζεηψλΓεκφζηα

Γηαβνχιεπζε

Σερληθψλ

Πξνδηαγξαθψλ).
3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελψ ζε
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, ζα
αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο.
4.

Οη

ελδηαθεξφκελνη

ε

1 ΙΟΤΝΙΟΤ 2018

κπνξνχλ

Ηκέξα

λα

απνζηείινπλ

ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ηηο

παξαηεξήζεηο

ηνπο

κέρξη

ηελ

θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:

lenach@hippocratio.gr.
5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα απνθαζίζεη
γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή
ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο.
6.

Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ

ηνπ Ννζνθνκείνπ, πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ησλ
Υεηξνπξγείσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ( ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο πφξηαο:
εηθφλα,

ήρνο,)

(

CPV:31351000-1

ειεθηξηθνί

αγσγνί

γηα

ζπζηήκαηα

ειέγρνπ

πξφζβαζεο)

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6944,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

πλεκκέλα: 5 (5) ζειίδεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
Δζσηεξηθή δηαλνκή:
-Σκήκα Πξνκεζεηψλ
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη
εξγαζίεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ησλ Υεηξνπξγείσλ Παξαξηήκαηνο ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Ιππνθξάηεην» ζηνλ 5ν φξνθν ηνπ Κηηξίνπ Παξαξηήκαηνο κε απηφκαηε
αλνηγφκελε δίθπιιε ζχξα κε ειεγρφκελε πξφζβαζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπξνηειεφξαζεο.
Αλαιπηηθά ζα εθηειεζζνχλ νη αθφινπζεο εξγαζίεο:
1. Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε πθηζηάκελεο αλνηγφκελεο δίθπιιεο ζχξαο θαη ηνπ θαζψκαηνο απηήο.
2. Σνπνζέηεζε λέαο απηφκαηεο αλνηγφκελεο δίθπιιεο ζχξαο θαη ηνπ κεηαιιηθνχ θαζψκαηνο απηήο.
Ανοιγόμενη δίθσλλη πόρηα (Σεμ. 1)
Αλνηγφκελε δίθπιιε ζχξα θαηαζθεπαζκέλε κε πξνθίι αινπκηλίνπ.
Πξνθίι αινπκηλίνπ βαξέσο ηχπνπ (ελδεηθηηθφο ηχπνο ALUMIL ζεηξά Μ15000 ή ETEM ζεηξά 2004).
Με κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ.
Με πάλει απφ αληηβαθηεξηδηαθή θνξκάηθα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ απφ κηθξφβηα.
Γηάζηαζε ζχξαο 1,80m x 2,20m
Έλα (1) θχιιν δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1,10m x 2,20m πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε απηφκαην ηξφπν θαη έλα
(1) θχιιν δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 0,70m x 2,20m πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ρεηξνθίλεην ηξφπν.
Υσξίο θεγγίηε ψζηε λα κελ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ηελ εζσηεξηθή πιεπξά.
Με πξνζηαηεπηηθέο θάζεο απφ αλνμείδσηνπ αινπκηλίνπ, πιάηνπο 25cm θαη ζηηο δχν πιεπξέο ησλ
θχιισλ ηεο ζχξαο, ζην θάησ κέξνο θαη ζε χςνο πεξίπνπ 1,00m γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζχξαο απφ
θηππήκαηα αληηθεηκέλσλ (θνξεία θηι.) .
Ασηόμαηος μητανιζμοί ανοιγόμενης θύρας (Σεμ. 1)
Απηφκαηνο κεραληζκφο θαηάιιεινο γηα ηε ιεηηνπξγία (άλνηγκα θαη θιείζηκν) ηνπ κεγάινπ θχιινπ ηεο
αλσηέξσ δίθπιιεο ζχξαο. Θα ηνπνζεηεζεί έλαο (1) κεραληζκφο ζε κεγάιν θχιιν.
Ο απηφκαηνο κεραληζκφο ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ θάζα ηεο ζχξαο, ελψ ην κπξάηζν ζα πηάλεη ζην θχιιν
ηεο ζχξαο θαη ζην κεραληζκφ.
Ο απηφκαηνο κεραληζκφο ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
πκπαγήο θαη ζηαζεξή θαηαζθεπή.
Μέγηζηε ηθαλφηεηα θίλεζεο θνξηίνπ 200kg
Σξφπνο ιεηηνπξγίαο: άλνηγκα κε θηλεηήξα, θιείζηκν κε ειαηήξην/θηλεηήξα.
Έιεγρνο θίλεζεο: κέζσ παικνγελλήηξηαο (encoder).
Ηιεθηξηθή ηάζε 230VAC/50Hz
Πξνζηαζία IP20, Electrical Class I
Υξφλνο αλνίγκαηνο 3…6s (ξπζκηδφκελνο)
Υξφλνο θιεηζίκαηνο 3…6s (ξπζκηδφκελνο)
Υακειφ επίπεδν ζνξχβνπ
χκθσλνο κε MD (Machine Directive), EMCD (Compatibility Directive Electromagnetic), LVD (Low
Voltage Directive), EN 16005 (User Safety Standard).
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 12 x 14 x 75 cm
Δλδεηθηηθέο βάξνο: 15kg
Η ελεξγνπνίεζε ηνπ κεγάινπ θχιινπ ηεο ζχξαο απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά (ρψξνο ρεηξνπξγείσλ) ζα
γίλεηαη κε έλα (1) αληρλεπηή θίλεζεο (ξαληάξ) θαη έλα (1) κπνπηφλ πξνζέγγηζεο (magic switch) απφ θαη
απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά (ρψξνο αλακνλήο) ην άλνηγκα ηεο ζα είλαη ειεγρφκελν κε έλα (1)
πιεθηξνιφγην κε θσδηθφ.
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Δπίζεο ε ζχξα ζα θέξεη δχν (2) ξαληάξ ππέξπζξσλ (έλα γηα θάζε θχιιν) γηα ηελ αλίρλεπζε εκπνδίσλ
απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά (θαηά ην θιείζηκν), γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
Ανιτνεσηής κίνηζης (Σεμ. 1)
Ο αληρλεπηήο θίλεζεο ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σερλνινγία κηθξνεπεμεξγαζηή/κηθξνθπκάησλ.
Λεηηνπξγία αλίρλεπζεο θίλεζεο, ≥ 5cm/s
Ύςνο ηνπνζέηεζεο: 1,8…4m.
Ηιεθηξηθή ηάζε 12-24VAC/DC – 50Hz
Έμνδνο ξειέ
Πξνζηαζία IP54.
Τιηθφ ABS
χκθσλνο κε EN 300 440-2 V1.4.1; EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 62311; EN
62479
Μποσηόν προζέγγιζης (Σεμ. 1)
Σν κπνπηφλ πξνζέγγηζεο ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σερλνινγία κηθξνθπκάησλ.
Ηιεθηξηθή ηάζε 24VAC/DC – 50Hz
Δχξνο πξνζέγγηζεο 100…500mm (ξπζκηδφκελν)
Έμνδνο ξειέ
Πξνζηαζία IP43.
Τιηθφ ABS
χκθσλν R&TTE Directive 1999/5/EC, EMC Directive 2004/108/EC
Ρανηάρ σπερύθρων (Σεμ. 2)
Ο αληρλεπηήο θίλεζεο ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σερλνινγία ελεξγψλ ππεξχζξσλ.
Υξφλνο αληίδξαζεο: 64ms.
Μέγηζηνο ρξφλνο παξνπζίαο: ∞
Ύςνο ηνπνζέηεζεο: 1,3…3,5m.
Ηιεθηξηθή ηάζε 12-24VAC/DC – 50Hz
Δίζνδνο optocoupler.
Έμνδνο ξειέ
Πξνζηαζία IP53.
χκθσλνο κε DIN 18650-1; BS 7036-2; EN 16005; EN 12978; EN 61508; IEC 61496-2; BGR 232;
EN ISO 13849-1
Πληκηρολόγιο (Σεμ. 1)
Σν πιεθηξνιφγην ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Πιαζηηθφ αλζεθηηθφ πεξίβιεκα
Αξηζκεηηθά πιήθηξα γηα ηελ εηζαγσγή θσδηθνχ
Ηιεθηξηθή ηάζε 24VAC/DC
Έμνδν ξειέ 24V/1A
Μέγεζνο θσδηθνχ 4…8 ςεθία
Υξφλνο ελεξγνπνίεζεο επαθψλ 1/10s
Πξνζηαζία IP65.
πκπεξηιακβάλεηαη «θηη» κπαηαξηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο
ξεχκαηνο θαη ρεηξηζηήξην ιεηηνπξγηψλ ηεο ζχξαο.
ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηεο απηφκαηεο ζχξαο ησλ ρεηξνπξγείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε
θαη απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ ηεο πθηζηάκελεο ζχξαο, θαζψο επίζεο θαη φιεο νη
απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη κεξεκεηηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ
θαηά ηελ αλσηέξσ απνμήισζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο λέαο ζχξαο (θζνξέο ηνηρνπνηίαο, βάςηκν θηι.)
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ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηεο απηφκαηεο ζχξαο ρεηξνπξγείσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο (θαισδηψζεηο, ηνπνζεηήζεηο ρεηξηζηεξίσλ θαη αληρλεπηψλ θηι) θαη γεληθά φιεο
νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κεηά ησλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο
απηφκαηεο πφξηαο. Δηδηθά νη νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θαηάιιεια επίηνηρα
πιαζηηθά θαλάιηα ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη αηζζεηηθά άξηην.
Η ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο ηεο απηφκαηεο πφξηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ
ειεθηξηθφ πίλαθα ζην ρψξν αλακνλήο H5.4.1 ή ελαιιαθηηθά απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ζην ρψξν ησλ
ρεηξνπξγείσλ Η5.4.2.
Σν κηθξφ θχιιν ηεο αλσηέξσ ζχξαο ζα κπνξεί λα αλνίμεη θαη λα θιείζεη κφλν ρεηξνθίλεηα κε ηελ
επέκβαζε ηνπ ρξήζηε θαη ζα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα (ζχξηεο, θξέλν θηι.) γηα ηελ
αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ αλνηθηή ή θιεηζηή ζέζε.
3. Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ζπξνηειεφξαζεο.
Θα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα έγρξσκεο ζπξνηειεφξαζεο κε επίηνηρε κπνπηνληέξα αινπκηλίνπ θαη επίηνηρν
έγρξσκν κφληηνξ αλνηρηήο αθξφαζεο. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπξνηειεφξαζεο ζα είλαη δπλαηή ε
ακθίδξνκε επηθνηλσλία (νκηιία) κεηαμχ ηνπ ρψξνπ ζηάζεο αδειθήο/γξαθείν πξντζηακέλεο ησλ
ρεηξνπξγείσλ θαη ηνπ ρψξνπ αλακνλήο πιεζίνλ ηεο απηφκαηεο ζχξαο ρεηξνπξγείσλ θαη νπηηθή
Σο ζύζηημα θσροηηλεόραζης θα περιλαμβάνει :
Μπνπηνληέξα αινπκηλίνπ επίηνηρε κε έλα (1) πιήθηξν θιήζεο
Έγρξσκε ζπξνηειεφξαζε ηχπνπ «δηακεξίζκαηνο» αλνηρηήο αθξφαζεο
Σξνθνδνηηθφ ζπζηήκαηνο
Σετνικά ταρακηηριζηικά μποσηονιέρας
Καιαίζζεηεο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο
Έγρξσκε θάκεξα , 1/3’’ CCD, ζηαζεξφο θαθφο 3,6mm
6 led γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ηνπνζεηείηαη ζε κέξε κε ρακειφ θσηηζκφ ή γηα λπρηεξηλή ιεηηνπξγία.
Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο έληαζεο θνπδνπλίζκαηνο.
Μπιε led γηα ην θσηηζκφ ηνπ νλφκαηνο
Ρχζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ κεγαθψλνπ.
Δχθνιε αιιαγή νλφκαηνο .
Τιηθφ θαηαζθεπήο : Αινπκίλην
Δπίηνηρε ηνπνζέηεζε.
Ενδεικηικές διαζηάζεις: 100x150x50mm
Σετνικά ταρακηηριζηικά θσροηηλεόραζης
Καιαίζζεηεο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο
4΄΄ TFT νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ
Μλήκε θαηαγξαθήο επηζθεπηψλ (100 θσηνγξαθίεο)
Αλνηρηήο αθξφαζεο
Πιήθηξν γηα ηε ξχζκηζε επαηζζεζίαο ηεο θσηεηλφηεηαο
Ρχζκηζε θσηεηλφηεηαο νζφλεο - έληαζεο νκηιίαο – έληαζεο θνπδνπλίζκαηνο
Δπίηνηρε ηνπνζέηεζε.
Ενδεικηικές διαζηάζεις : 130x200x30mm
Η κπνπηνληέξα ζα ηνπνζεηεζεί πιεζίνλ ηεο απηφκαηεο ζχξαο ησλ ρεηξνπξγείσλ (ρψξνο αλακνλήο) θαη ε
ζπξνηειεφξαζε ζην ρψξν ζηάζεο αδειθήο/γξαθείν πξντζηακέλεο ησλ ρεηξνπξγείσλ.
ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπξνηειεφξαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη κεξεκεηηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ
αλσηέξσ ηνπνζέηεζε (θζνξέο ηνηρνπνηίαο, βάςηκν θηι.)
ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπξνηειεφξαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο (θαισδηψζεηο, θηι) θαη γεληθά φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κεηά ησλ πιηθψλ
θαη εμαξηεκάησλ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπξνηειεφξαζεο. Δηδηθά νη
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νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θαηάιιεια επίηνηρα πιαζηηθά θαλάιηα ψζηε ην
ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη αηζζεηηθά άξηην.
Η ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπξνηειεφξαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ειεθηξηθφ
πίλαθα ζην ρψξν αλακνλήο H5.4.1 ή ελαιιαθηηθά απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ζην ρψξν ησλ ρεηξνπξγείσλ
Η5.4.2.

