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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ:           ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
           Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6) 
          Τηλέφ.: 210 6594647 
ΚΟΙΝ:          Φ.831/7727 
           Σ.1424        
           Αθήνα, 08 Ιουλ 19  
   

 ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών 
  {Προμήθεια και Συντήρηση Ενός (1) Πλήρους Ψηφιακού Αγγειογραφικού 

Συστήματος Δύο (2) Επιπέδων (Biplane), στο Πλαίσιο της Δωρεάς του 
«ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την Κάλυψη Αναγκών του 251 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ} 

  

 ΣΧΕΤ: α. Υπ’ αριθμ. 01/05 Ιουν 19 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 
  β. ΑΔ.Φ.831/6675/Σ.1245/13 Ιουν 19/ΓΕΑ/Δ6/4β 
  γ. ΑΔ.Φ.831/6777/Σ.1257/18 Ιουν 19/ΓΕΑ/Δ6/4β 
  δ. ΑΔ.Φ.831/7724/Σ.1423/08 Ιουλ 19/ΓΕΑ/Δ6/4β 

1. Σας πληροφορούμε κατόπιν ερωτήματος ενδιαφερόμενου οικονομικού 
φορέα, αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων επί της (α) σχετικής πρόσκλησης 
για την υποβολή προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια θέματος, τα 
ακόλουθα: 

 α. Ερώτηση 1η:  

 (1) Διατύπωση: «Περαιτέρω πληροφορίες που χρειάζεται να 
μας κοινοποιηθούν είναι: Περαιτέρω στοιχεία του υπάρχοντος UPS». 

  (2) Απάντηση: Το UPS του υφιστάμενου αγγειογράφου είναι του 
Οίκου SIEL 250 KVA, 198 συσσωρευτών 12V κλειστού τύπου, με έξι (6) ερμάρια 
ανοικτού τύπου (6*33). 

 β. Ερώτηση 2η:  

  (1) Διατύπωση: «Περαιτέρω πληροφορίες που χρειάζεται να 
μας κοινοποιηθούν είναι ... : Περαιτέρω στοιχεία της τοπολογίας και της 
δομής του δικτύου του Νοσοκομείου». 

  (2) Απάντηση: Δεν δύναται η παροχή διευκρίνισης, καθόσον με το 
ερώτημα αφενός δεν επεξηγείται η έννοια της «τοπολογίας» και της «δομής του 
δικτύου» και αφετέρου δεν προσδιορίζεται το είδος του δικτύου. 

 γ. Ερώτηση 3η: 

  (1) Διατύπωση: «Περαιτέρω πληροφορίες που χρειάζεται να 
μας κοινοποιηθούν είναι … : Αναλυτική παράθεση των εργασιών, οι οποίες 
ζητούνται στην παρ. 14.12, που επιθυμεί το Νοσοκομείο να κατασκευαστούν 
πλην αυτών που αφορούν καθαρά υποδομές του συγκροτήματος 
(Ηλεκτρολογικός πίνακας, κλιματισμός κλπ). 
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  (2) Απάντηση: 

   (α) Κάλυψη των όρθιων επιφανειών του χώρου εξετάσεων με 
επένδυση υλικού Corian. Δεν καλύπτονται οι επιφάνειες που είναι πίσω από 
σταθερά ερμάρια (π.χ. τοίχος προς διάδρομο): 

     1/ Η επένδυση γίνεται με πανέλα Corian του οίκου 
Dupont πάχους 12 mm ή άλλου όμοιας ποιότητας και χαρακτηριστικών, τα οποία 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις καλυπτόμενες επιφάνειες. Υπολογίζονται περί τα 
εξήντα (60) τ.μ.. 

     2/ Καλύπτεται επίσης με υλικό Corian - αμφίπλευρα - η 
κάσα της μολυβδυάλου. 

     3/ Οι βαφόμενες επιφάνειες της ψευδοροφής και των 
υπολοίπων τοίχων καλύπτονται με χρώμα ειδικού τύπου καθαριζόμενο-
αντιμικροβιακό, με τις κατάλληλες προδιαγραφές για χώρους υγειονομικής χρήσης. 

   (β) Δημιουργία νέου αγώγιμου δαπέδου σε όλη την επιφάνεια 
των χώρων εξετάσεων, προθαλάμου, χειριστηρίου και  τεχνικού δωματίου, σε 
αντικατάσταση του υπάρχοντος δαπέδου: 

     1/ Τοποθετείται τάπητας PVC του οίκου Tarkett ή άλλου 
παρόμοιας ποιότητος και χαρακτηριστικών με κατάλληλη αγωγιμότητα και 
προδιαγραφές για χώρους υγειονομικής χρήσης. 

     2/ Ο τάπητας επικολλάται σε πλέγμα ταινίας  χαλκού 
τοποθετημένο στην επιφάνεια του δαπέδου, το οποίο γειώνεται. 

     3/ Περιμετρικά στις τοιχοποιίες γίνεται διαμόρφωση σε 
υγειονομική γωνία. 

   (γ) Ψευδοροφή ειδικής κατασκευής για τη δημιουργία 
περιβάλλοντος «ευεξίας» για τον ασθενή και το προσωπικό: 

     1/ Στην περιοχή πάνω από το κρεβάτι – σε μία επιφάνεια 
έκτασης είκοσι πέντε (25) τ.μ. περίπου (περί 5,40μ. Χ 4,70 μ.) - κατασκευάζεται 
οροφή τύπου ΄΄αίθριο΄΄. 

     2/ Προμήθεια και τοποθέτηση επί της ψευδοροφής 
ειδικής κατασκευής πενήντα έξι (56) φωτιστικών φυσικού φωτός. Τα φωτιστικά 
΄΄φυσικού φωτός΄΄ να είναι Led panel ειδικής κατασκευής, τα οποία κάνουν 
τεχνητή παραγωγή του φυσικού φωτός και οπτική εμφάνιση του ουρανού και του 
ήλιου. 

     3/ Τα φωτιστικά που τοποθετούνται, λειτουργούνται 
ομαδικά ως ένα ενιαίο σύνολο και οδηγούμενα από ένα ηλεκτρονικό 
προγραμματιστή, ΄΄προσομοιώνουν΄΄ με απόλυτη ακρίβεια τη λειτουργία του 
φυσικού φωτός. 

     4/ Ο προγραμματιστής να μπορεί να λαμβάνει τα 
στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγμένων της τοποθεσίας. 
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     5/ Ο φωτισμός να μπορεί λειτουργήσει σε διάφορα 
σενάρια που σχετίζονται με το ρυθμό μεταβολής του χρόνου, τη φωτεινότητα του 
ουρανού κλπ. 

   (δ) Φωτισμός επιφάνειας εργασίας: 

    1/ Στην κατασκευή της ψευδοροφής αναρτώνται - 
παράλληλα προς το κρεβάτι - φωτιστικά σώματα γραμμικού τύπου με ρυθμιζόμενο 
φωτισμό τύπου Led, για βέλτιστο φωτισμό στην επιφάνεια εργασίας. 

    2/ Ο φωτισμός διαθέτει περιστροφικό χειριστήριο 
ρύθμισης της έντασης. Τα φωτιστικά στοιχεία έχουν υψηλό CRI για πολύ καλή 
ευκρίνεια στο επίπεδο εργασίας και χαμηλό UGR για αντιθαμβωτική λειτουργία. 

   (ε) Για την ενίσχυση της ψυκτικής ικανότητας του κλιματισμού 
του χώρου εξέτασης προστίθενται δύο κλιματιστικές μονάδες τύπου split – η μία 
(1) εφεδρική της άλλης – ικανότητας 36.000 Btu/h σε ψύξη κάθε μία (1). Οι 
μονάδες είναι αναγνωρισμένου οίκου κλιματισμού με ψυκτικό μέσον R32. Ο τύπος 
της εσωτερικής μονάδας (π.χ. κασέτα ψευδοροφής) θα καθοριστεί σε συνεργασία 
με τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου. 

   (στ) Τοποθέτηση νέας συρόμενης πόρτας εισόδου στο χώρο 
εξέτασης, πλάτους ανοίγματος 1,25 μ., σε αντικατάσταση της υπάρχουσας 
ανοιγόμενης Η πόρτα είναι ακτινοπροστασίας θωρακισμένη Pb3mm. Είναι 
αυτόματη με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό και διαθέτει μεταλλική κάσα και θυρόφυλλο 
το οποίο φέρει επένδυση με φορμάικα. 

   (ζ) Τοποθέτηση νέας συρόμενης πόρτας εισόδου στο χώρο 
προθαλάμου από το διάδρομο του ορόφου, πλάτους ανοίγματος 1,25 μ., σε 
αντικατάσταση της υπάρχουσας ανοιγόμενης. Η πόρτα είναι αυτόματη με 
ηλεκτροκίνητο μηχανισμό και διαθέτει μεταλλική κάσα και θυρόφυλλο το οποίο 
φέρει επένδυση με φορμάικα. 

   (η) Τοποθέτηση νέων θυρών με ηχομονωτική ικανότητα 38dB 
στους χώρους χειριστηρίου, γραμματείας, γραφείο ιατρού, γραφείο προϊσταμένης. 
Οι πόρτες διαθέτουν μεταλλική κάσα και θυρόφυλλο το οποίο φέρει επένδυση με 
φορμάικα. Το κόστος τυχόν εργασιών για την αντικατάσταση των θυρών βαρύνει 
τον ανάδοχο. 

   (θ) Νέος ξύλινος πάγκος στο χώρο χειριστηρίου με 
υποβάθμιση της επιφάνειας στην περιοχή που στηρίζονται οι οθόνες, ώστε να μην 
εμποδίζεται η οπτική επαφή από το άνω όριο της οθόνης προς την εξεταστική 
τράπεζα. Ο χειριστής της κονσόλας θα πρέπει σε οριζόντια βλεματική θέση και 
καθιστός να μπορεί να βλέπει τα χέρια του Ιατρού που εκτελεί την επέμβαση. Ο 
πάγκος να είναι γωνιακός και να εκτείνεται στον κάθετο τοίχο σε συνέχεια της 
μολυβδυάλου. 

   (ι) Μεταφορά των λήψεων ιατρικών αερίων: 

    1/ Μια (1) μεγάλη κονσόλα μεταφέρεται στο χώρο 
ανάνηψης. 
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    2/ Μια (1) μικρή μεταφέρεται στο νότιο τοίχο εντός της 
αίθουσας κοντά στο c-arm οροφής του αγγειογράφου. 

    3/ Περιλαμβάνεται η κατασκευή των απαραίτητων 
δικτύων από πιστοποιημένα συνεργεία. 

   (ια) Δημιουργία υποδομής για δυνατότητα μελλοντικής 
διέλευσης δικτύων εντός της ψευδοροφής του χώρου εξέτασης. Τοποθέτηση δύο 
(2) πλαστικών σωλήνων PVC διατομής Φ160 από το τεχνικό δωμάτιο έως το 
γραφείο Ιατρών στον δεύτερο σταθμό εργασίας, με τοποθέτηση σε κατάλληλα 
σημεία θυρίδων επίσκεψης. 

   (ιβ) Τοποθέτηση οθόνης smart TV 55΄΄ στο διάδρομο πλησίον 
της εισόδου (χώρος αναμονής): 

    1/ Η οθόνη τοποθετείται εντός χωνευτής προθήκης στον 
τοίχο του διαδρόμου, η οποία φέρει πόρτα με κλειδαριά προστασίας. 

    2/ Η οθόνη θα συνδέεται με δίκτυο Data για δυνατότητα 
λειτουργίας προβολής ειδικών θεμάτων. 

    3/ Οι προδιαγραφές της εν λόγω οθόνης θα καθοριστούν 
σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου. 

 δ. Ερώτηση 4η:  

  (1) Διατύπωση: «Να μας κοινοποιήσετε σχέδιο σε ηλεκτρονικό 
αρχείο (autocad μορφή) του διαθέσιμου χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί το 
αγγειογραφικό συγκρότημα και ο λοιπός εξοπλισμός …». 

  (2) Απάντηση: Παρέλκει η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα 
καθόσον την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019, παρήλθε η προθεσμία που είχε δοθεί 
στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, προκειμένου να καταθέσουν σχέδιο-
κάτοψη και τομή με την ακριβή θέση του μηχανήματος στον χώρο. Όσοι 
οικονομικοί φορείς επιθυμούσαν, μεταξύ των οποίων και ο ερωτών, έχουν ήδη 
καταθέσει το εν λόγω σχέδιο – κάτοψη.  

2. Συναφώς, σημειώνεται ότι με τα (β) έως (δ) σχετικά, μετατέθηκε η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δόθηκαν ομοίως διευκρινίσεις 
επί της προαναφερόμενης πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

3. Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑ. 

4. Χειριστής θέματος: Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος (210-6594647). 

 
                         Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο     Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγος (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
ΓΕΑ/Δ6/4β 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 Αποδέκτες για Ενέργεια            
 Προς κάθε Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 
 Αποδέκτες για Πληροφορία 
 ΓΕΑ/Δ6/4-ΔΥΓ-ΓΣΝΣ             
 ΔΑΥ/Γ3                  
 251 ΓΝΑ  
 ΥΠ/ΠΑ                  
  


