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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
 

  

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρολογικές εργασίες στον 5ο όροφο του Γ΄ κτιρίου – χώρος υφιστάμενων  
χειρουργείων.   

 
 

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί σε εργασίες του έργου του θέματος, σε 

εφαρμογή της κάτωθι τεχνικής περιγραφής. 

Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού, οφείλει να λάβει γνώση επί τόπου των συνθηκών 

του έργου για τη διαμόρφωση της προσφοράς του.  

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, έως και τη Δευτέρα 27-06-

2022 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ΄ 
ΚΤΙΡΙΟΥ – ΧΩΡΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 
 

 

Στο χώρο των υφιστάμενων χειρουργείων θα γίνει πλήρης ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, ήτοι πίνακες, φωτιστικά, καλωδιώσεις φωτιστικών - ρευματοδοτών, 
διακόπτες, κανάλια, πρίζες, κλπ. 

Κάθε αίθουσα χειρουργείου θα έχει δικό του πίνακα (επτά αίθουσες χειρουργείων).  
Ο πίνακας θα είναι μεταλλικός, επίτοιχος, στεγανός, ενδεικτικός τύπος FL167A – 

FL983A της hager  τουλάχιστον 72 στοιχείων, με καπέλο.  
Κάθε πίνακας (για τις επτά αίθουσες χειρουργείων) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

υλικά: 
α) Γενικό  διακόπτη 3χ40Α (1τεμ) 
β) Αυτόματος διακόπτης διαρροής 4χ40Α, 30mA τύπου Α. (1 τεμ) 
γ) Ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες (2-4Α) (3 τεμ) 
δ) Ασφάλειες Neozed πώμα, βάση, ασφάλεια (3 τεμ) 
ε) Μικροαυτόματοι   τύπου C 16 A, 6 KA ή 10 ΚΑ (9 τεμ) 
στ) Μικροαυτόματοι τύπου C 10 Α, 6 ΚΑ ή 10 ΚΑ (6 τεμ) 

Οι μικροαυτόματοι θα είναι διπολικοί, θα κόβουν και τον ουδέτερο. 
Σε κάθε πίνακα θα τοποθετηθεί ξεχωριστός διακόπτης διαφυγής για κάθε 

κλιματιστικό μηχάνημα καθώς και μικροαυτόματος τύπου Κ. 
Όλο το διακοπτικό υλικό θα είναι της ίδιας εταιρείας και τύπου ABB , LEGRAND, 

SCHNEIDER. 
Ο κάθε πίνακας θα έχει δική του ανεξάρτητη παροχή. 

  Τα παροχικά καλώδια θα είναι ΝΥΥ 5χ10 mm2. 
Σε κάθε χειρουργείο  θα τοποθετηθούν  20 πρίζες πάνω σε κανάλι ή χωνευτές 

πράσινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος mosaic της Legrand). Όλες οι καλωδιώσεις θα 
είναι τοποθετημένες μέσα σε κανάλια (Legrand) με τα ανάλογα εξαρτήματα ή ανάμεσα 
στον τοίχο και τη γυψοσανίδα. 
Τα φωτιστικά στα χειρουργεία θα είναι led panel 60χ60cm, 6500 Κ (ψυχρό) με καινούριες 
καλωδιώσεις, δύο κυκλώματα σε κάθε αίθουσα και θα ελέγχονται από διακόπτη διπλό 
(κομιτατέρ) ή δύο απλούς. 
Στο διάδρομο θα τοποθετηθούν φωτιστικά led panel 60χ60 cm, 4000Κ, με καινούριες 
καλωδιώσεις και διακόπτες, ρελέ και ότι άλλο απαιτείται. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του νοσοκομείου. 
 
                                                                               


