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ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΜΤΝ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στα εξής: 

 Τροποποίηση δικτύου ιατρικών αερίων. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση κοσνολών άνω των κλινών. 

 Αντικατάσταση λήψεων ιατρικών αερίων. 

 Πιστοποίηση του δικτύου των ιατρικών αερίων 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

Με τη μετεγκατάσταση της Νεφρολογικής Κλινικής και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στους 

χώρους του Διώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου, όπου φιλοξενούντο οι Καρδιολογική 

Κλινική και Μονάδα Εμφραγμάτων, προκύπτουν οι αλλαγές, οι οποίες παρουσιάζονται στα Σχέδια 1 

και 2 παρακάτω. 

Στο Σχέδιο 1 παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση. Στο Σχέδιο 2 παρουσιάζεται η νέα 

διαρρύθμιση των χώρων, αλλά και το τροποποιημένο δίκτυο των ιατρικών αερίων. Με έντονες 

γραμμές παρουσιάζονται τα επιπλέον τμήματα του δικτύου και οι νέες κονσόλες. Όπως φαίνεται και 

από τη σύγκριση των δύο σχεδίων, ο θάλαμος νοσηλείας 1.1.23 μετατρέπεται σε θάλαμο οξείων και 

ηπατίτιδας C, το γραφείο με κωδικό 1.3Α.12 μετατρέπεται σε θάλαμο ηπατίτιδας Β, ενώ ο θάλαμος 

νοσηλείας 1.1.18, η Μονάδα Εμφραγμάτων (ΜΕΜ) 1.1.13 και η μόνωση 1.1.12 ενοποιούνται, 

δημιουργώντας έτσι μια ενιαία αίθουσα αιμοκάθαρσης. 

Συνέπεια όλων των προαναφερόμενων αλλαγών, είναι η μετατροπή του δικτύου των ιατρικών 

αερίων. Πιο συγκεκριμένα, η κρεμαστή κονσόλα της Μονάδας Εμφραγμάτων και η κρεμαστή 

κονσόλα της μόνωσης παραμένουν. Με την ενοποίηση του θαλάμου νοσηλείας 1.1.18 και της ΜΕΜ 

(1.1.13) καταργείται η διπλή επιτοίχια κονσόλα της ΜΕΜ, ενώ η μονή κονσόλα του θαλάμου 1.1.18 

μεταφέρεται και τοποθετείται στο θάλαμο οξείων και ηπατίτιδας C (πρώην θάλαμος νοσηλείας 

1.1.23). Στην κύρια αίθουσα αιμοκάθαρσης θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο (2) νέες κονσόλες 

κλίνης. Αντίστοιχα, θα πρέπει να τοποθετηθούν και άλλες δύο (2) κονσόλες κλίνης στο θάλαμο 

ηπατίτιδας Β. 
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Σχέδιο 1. Κάτοψη του δικτύου των Ιατρικών Αερίων – Υφιστάμενη κατάσταση.  
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Σχέδιο 2. Κάτοψη του δικτύου των Ιατρικών Αερίων στην Μονάδα Τεχνητού Νέφρου – Μελλοντική κατάσταση.  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΝΣΟΛΩΝ 

Για την κάλυψη των αναγκών του νέου χώρου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, κρίνεται απαραίτητη 

η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) συνολικά νέων κονσολών κλίνης (Bed Head Unit). 

Στο θάλαμο οξείων και ηπατίτιδας C να τοποθετηθεί η μονή κονσόλα που θα αποξηλωθεί, λόγω 

καθαίρεσης του τοίχου από την ενοποίηση του θαλάμου νοσηλείας 1.1.18 με την πρώην ΜΕΜ. Η 

κονσόλα αυτή να τοποθετηθεί στον τοίχο. Επίσης, στο θάλαμο της ηπατίτιδας Β, οι δύο από τις νέες 

κονσόλες να τοποθετηθούν στον τοίχο. Στην κύρια αίθουσα αιμοκάθαρσης, οι άλλες δύο νέες 

κονσόλες να είναι κρεμαστές και με πιθανή στήριξη και στο δάπεδο για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Η κάθε κονσόλα να αποτελείται από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο πάχους 3mm, το 

οποίο: 

 Να έχει μήκος 1.80m. 

 Να στερεώνεται σε απόσταση (με τη βάση του) από το έδαφος 1.60m. 

 Να διαθέτει ιδιαίτερο διαμέρισμα για την όδευση του κάθε αερίου. 

Επιπλέον, η κάθε κονσόλα να περιλαμβάνει: 

 Ένα (1) φωτιστικό άμεσου και ένα (1) έμμεσου φωτισμού 1x18W και 1x58W αντίστοιχα, 

καθώς και διακόπτη του φωτιστικού αμέσου φωτισμού. Ο διακόπτης του φωτιστικού 

έμμεσου φωτισμού είναι τοποθετημένος στην είσοδο του χώρου. 

 Τέσσερις (4) ρευματοδότες από ΔΕΗ – ΗΖ. 

 Δύο (2) λήψεις γειώσεων. 

 Μία (1) λήξη τηλεφώνου και μία (1) λήψη data. 

 Μία (1) λήψη για το χειριστήριο της κλήσης αδελφής. 

 Μία (1) λήψη οξυγόνου και μία λήψη κενού. 

Τα δίκτυα τροφοδότησης των φωτιστικών και των λήψεων να κατέρχονται από την ψευδοροφή 

προς την κονσόλα, μέσα σε στοιχείο αλουμινίου από προφίλ ηλεκτροστατικά βαμμένο, πάχους 

3mm, το καθένα σε ιδιαίτερο διαμέρισμα. 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΨΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας με το υπόλοιπο νοσοκομείο, 

προτείνεται η αντικατάσταση όλων των λήψεων της Νεφρολογικής Κλινικής και της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού από γαλλικού τύπου που είναι τώρα σε ΕΝ 737-6. Πρόκειται για περίπου είκοσι 

πέντε (25) λήψεις οξυγόνου, είκοσι πέντε (25) λήψεις κενού και δώδεκα (12) λήψεις αέρα.  

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται η κοσνσόλα κλίνης που είναι τοποθετημένη στους χώρους 

της κλινικής και της μονάδας και στις οποίες θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των λήψεων. Οι 

κονσόλες έχουν τοποθετηθεί από την εταιρεία ELEKTRA HELLAS S.A. και είναι τύπου MEDLUX. 
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Εικόνα 1. Κονσόλα κλίνης (Bed Head Unit) που είναι εγκατεστημένη στους χώρους του ΓΝΠ. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών τροποποίησης του δικτύου των ιατρικών αερίων, την 

τοποθέτηση των κονσολών κλίνης και την αντικατάσταση όλων των λήψεων οξυγόνου, κενού και 

αέρα από γαλλικού τύπου σε ΕΝ 737-6, ο Ανάδοχος να πιστοποιήσει την εγκατάσταση. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη να λάβει γνώση των χώρων όπου θα 

εγκατασταθεί το σύστημα επεξεργασίας νερού πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία του 

νοσοκομείου και να ολοκληρωθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα από την έναρξη 

τους με τρόπο τέτοιο ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των διερχομένων. Έναρξη 

εργασιών κατόπιν συνεννόησης με το ΓΝΠ. 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο 

Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των νοσηλευόμενων, την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας, 

του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και παντός τρίτου παρευρισκόμενου/διερχόμενου 

στο χώρο. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει επίσημες βεβαιώσεις αντίστοιχων εγκαταστημένων 

συστημάτων σε δημόσια – ιδιωτικά ιδρύματα. Να αποδείξει την εμπειρία του στην προμήθεια και 

εγκατάσταση νεών αντίστοιχων συστημάτων τα τελευταία χρόνια σε Δημόσια Νοσοκομεία. (Να 

προσκομιστούν πρωτόκολλα παραλαβής ή τιμολόγια ή συμβάσεις προμήθειας ως αποδεικτικά 

στοιχεία). 

Ο υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει τα εξής πιστοποιητικά - βεβαιώσεις: 

 ΕΝ ISO 9001/2008, ΕΝ ISO 13485/2003 και ΕΝ ISO 14001 για: 
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i. το σχεδιασμό, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και εγκατάσταση συστημάτων ιατρικών 

αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, 

ii. τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων, 

iii. την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των 

ιατρικών αερίων και  

iv. τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. 

 Την υπ’ αριθ. 071348ΙΙ15NS1 βεβαίωση για την ορθή διανομή ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8/Γ.Π.οικ./1348/2004. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ανάδοχος να παραδώσει το δίκτυο σε πλήρη και καλή 

λειτουργία, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 

Όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης CE και να πληρούν τους νέους κανονισμούς ΕΝ 737-3 “Medical Gas Pipeline Systems” 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες που θα απαιτηθούν να εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό, 

οι οποίοι να είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει το ΠΔ112/2012, κάτω από την επίβλεψη 

μηχανικών με εμπειρία σε τέτοιου είδους εργασίες και σύμφωνα με τους κανονισμούς: 

 ΕΝ 737-3 

 ΗΤΜ 2022 

 ISO 7693/87 

 Οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ 

 ISO 7396-1, 2 (Medical Gas Pipeline Systems). 

Όλες οι απαιτούμενες δοκιμές να γίνουν σύμφωνα με τα πιο πάνω πρότυπα. 

Επιπλέον ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει: 

 Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας στην οποία θα φαίνεται 

το προσωπικό και οι ειδικότητες αυτού. 

 Επίσημη βεβαίωση εγγραφής της εταιρίας στο οικείο Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. 

 Τεχνικές περιγραφές και εγχειρίδια υλικού που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση 

του συστήματος επεξεργασίας νερού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές στην Ελληνική Γλώσσα. Οι Τεχνικές περιγραφές να παραδοθούν και σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου δελτίο 

αποστολής των υλικών, πρωτότυπο δελτίο εργασιών υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο Τεχνικό του 

Αναδόχου και τον υπεύθυνο Τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, ο Ανάδοχος με το πέρας των 

εργασιών να παραδώσει σχέδια της εγκατάστασης, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των 
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μηχανημάτων σε έντυπη (όχι φωτοαντίγραφα) και ηλεκτρονική μορφή, στα Ελληνικά και στα 

Αγγλικά. Η παράδοση – παραλαβή του συστήματος θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού και σε 

κατάσταση πλήρους λειτουργίας από Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί από το ΓΝΠ. Όλα τα 

είδη και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι καινούρια, 

αμεταχείριστα και χωρίς ελαττώματα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει οποιαδήποτε 

στοιχεία προέλευσης των υλικών ζητήσει το ΓΝΠ για διαπίστωση της ποιότητας και των 

χαρακτηριστικών τους. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια συστήματος για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την 

παραλαβή του. 

 

Εκτίμηση κόστους των απαραίτητων τροποποιήσεων του δικτύου των ιατρικών αερίων: 

15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 

 

 


