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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ 
           ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ΄

     Το Νοσοκομείο προτίθεται να προχωρήσει σε τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού στους κλειστούς 
χώρους της Αποστείρωσης στο υπόγειο του κτιρίου Γ΄,συνολικού εμβαδού περίπου 300 m2 . 

     Α. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
     Θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα ανοίγματα στους εξωτερικούς τοίχους του χώρου για τις 
οδεύσεις των αεραγωγών προσαγωγής - απαγωγής. Θα χρησιμοποιηθούν τμήματα του υπάρχοντος 
συστήματος αεραγωγών.  
     Θα δημιουργηθούν αεροσυλλέκτες (προσαγωγής - απαγωγής) οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο 
υπόγειο υπαίθριο φρεάτιο έξωθεν του χώρου στην περίμετρο του κτιρίου, εκτός εάν η εργονομία του 
χώρου επιτάσσει διαφορετικά.  
     Στο εσωτερικό του χώρου θα υπάρχουν κεντρικοί αγωγοί (προσαγωγής - απαγωγής) οι οποίοι θα 
οδεύουν εντός της ψευδοροφής. Σε αυτούς θα συνδεθούν τουλάχιστον 50 (25+25) κιβώτια διανομής, 
τα οποία θα καταλήγουν σε στόμια αλουμινίου δύο σειρών. 

     Β. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 
     Οι ανεμιστήρες θα είναι φυγοκεντρικού τύπου, πολύ χαμηλής στάθμης θορύβου, απ΄ευθείας 
οδήγησης (direct drive) με ρύθμιση στροφών λειτουργίας, εκτός εάν η εργονομία του χώρου επιτάσσει 
διαφορετικά. Τάξη μεγέθους παροχής αέρα τουλάχιστον 7.000 m 3 /h, επαρκούς στατικής πίεσης για τα 
πλέον μακρινά σημεία παράδοσης. Οι κινητήρες θα πρέπει να έχουν σήμανση CE. Θα τοποθετηθεί 
πίνακας ελέγχου στροφών με ανεξάρτητο έλεγχο για κάθε ανεμιστήρα, στο γραφείο της προϊσταμένης, 
και με ένδειξη του αριθμού στροφών του κάθε κινητήρα. 
     Όλη η εξωτερική κατασκευή θα είναι καλαίσθητη, με ποιοτικό γαλβάνισμα, και χαμηλής στάθμης 
θορύβου, καθώς θα είναι σε εμφανή θέα δίπλα στην κεντρική είσοδο του κτιρίου Γ. Τα κιβώτια των 
ανεμιστήρων θα φέρουν γείσο βροχής. Ο ανεμιστήρας προσαγωγής θα φέρει διπλό ανοξείδωτο πλέγμα 
προσθαφαιρούμενο με ανοξείδωτες βίδες, στο οποίο θα εγκλωβίζεται φίλτρο τύπου vileton δίκην 
σάντουιτς. Στον χώρο μεταξύ κιβωτίου ανεμιστήρα προσαγωγής και αεροσυλλέκτη θα τοποθετηθεί 
βοηθητικός μεταλλικός εναλλάκτης νερού - αέρος. Η τάξη μεγέθους της θερμικής ισχύος του εναλλάκτη 
θα είναι τουλάχιστον 30.000 Kcal/h / Θερμοκρασία εισόδου αέρα -2 oC / Θερμοκρασία εξόδου αέρα 28 
oC / Θερμοκρασία νερού 60 οC. O εναλλάκτης θα είναι χωρίς στενές εσωτερικές διαδρομές. Θα προταθεί 
συγκεκριμμένη λύση με γεωμετρικές διαστάσεις οι οποίες θα "κουμπώνουν" στον προβλεφθέντα χώρο 
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μεταξύ ανεμιστήρα και αεροσυλλέκτη χωρίς μετατροπές. Εάν λόγω εργονομίας του χώρου δεν είναι 
εφικτό, θα γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη σε επιμέρους παροχές αέρα.   
     H όλη εξωτερική κατασκευή προβλέπεται να τοποθετηθεί σε ένα σχετικά στενό φρεάτιο. Θα πρέπει 
να εξασφαλισθεί η ύπαρξη επαρκούς χώρου και διαδρόμων πρόσβασης πλάτους τουλάχιστον 400 mm 
για λόγους πυρόσβεσης, μελλοντικής συντήρησης, επισκευών, καθαριότητας  κλπ. 

     Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
     Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις.  

     Δ. ΣΧΕΔΙΑ 
     Το Νοσοκομείο θα προμηθεύσει τους ενδιαφερόμενους με σχέδια κάτοψης του χώρου. Μετά την 
ανακήρυξή του ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει στην Τεχνική Υπηρεσία χωροταξική αποτύπωση της 
προτεινόμενης κατασκευής. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν κατόπιν έγκρισης της ΤΥ. Με την ολοκλήρωση 
της κατασκευής ο Ανάδοχος θα παραδώσει τελικά σχέδια δικτύου αεραγωγών και μονογραμμικό σχέδιο 
ηλεκτρολογικών συνδέσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

     Ε. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
     Θα δοθούν γραπτές εγγυήσεις του Η/Μ εξοπλισμού διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, με περίοδο 
χάριτος ενός μηνός από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του έργου.  

     ΣΤ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
     Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των οικοδομικών φθορών και η αποξήλωση -
αποκομιδή των υλικών σχετιζόμενων με το έργο καθώς και του παροπλισμένου εξοπλισμού στην οροφή 
του κτιρίου Β΄.  

     Ζ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
     Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανακήρυξης 
Αναδόχου. 

     Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία από το Νοσοκομείο σχετικά με 
το αντικείμενο του θέματος καθώς και να ελέγξουν επιτόπου τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των 
εργασιών, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους.  
     Εάν προκύψει ανάγκη θα γίνουν αποδεκτές μικρές τροποποιήσεις / βελτιώσεις στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά σε συνεννόηση με την ΤΥ, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν εγγράφως σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους.  

     

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Δευτέρα 1 Αυγ. 2022 και ώρα 14:00 εντός 
σφραγισμένου φακέλου στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.  

                                           Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας 
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                                                  Γεώργιος Τριανταφυλλίδης
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