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Από την προτεινόμενη στην διαβούλευση Τεχνική Προδιαγραφή για την Εγκατάσταση Παραγωγής Οξυγόνου 

για το Π. Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» , είναι προφανές πως η τεχνική επιτροπή που συνέταξε την 

προδιαγραφή, έχει λάβει υπόψη της ένα μέρος μόνο των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας, όπως αυτές εγκρίθηκαν στις υπ. αριθ. 78/23-3-2016 και 30/3/2016 συνεδριάσεις της 

ΕΠΥ 5187/29-12-2015.  

Για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη προδιαγραφή χρησιμοποιεί μόνο την τεχνική περιγραφή της 

εγκατάστασης παραγωγής οξυγόνου, όπως αυτή περιλαμβάνεται στις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές της 

ΕΠΥ, εμπλουτισμένη με πρόσθετα στοιχεία που φαίνεται να φωτογραφίζουν μια συγκεκριμένη εταιρεία και 

δυσχεραίνουν (έως αποκλείουν) την συμμετοχή εταιρειών που διαθέτουν πλήρη και πιστοποιημένα 

συγκροτήματα για τον σκοπό αυτό. Πολύ δε περισσότερο, η προτεινόμενη προδιαγραφή αδιαφορεί πλήρως 

για την διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας οξυγόνου των Νοσοκομείων μέσω της συνολικής 

ανάληψης ευθύνης για την συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση εναλλακτικών πηγών από τον ανάδοχο, 

μεταφέροντας όμως (σε σχέση με την προηγούμενη προδιαγραφή) την ευθύνη τροφοδοσίας των 

εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας καθώς και το όποιο πιθανώς «κρυμμένο» κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης από τον ανάδοχο στα Νοσοκομεία. 

Επί των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω ουσιαστικές 

παρατηρήσεις: 

1. Τα Νοσοκομεία θα προμηθευθούν από τον ανάδοχο, ως μέρος της εγκατάστασης παραγωγής οξυγόνου, 

κρυογονική δεξαμενή υγρού οξυγόνου για την κάλυψη των αναγκών της 2
ης

 πηγής τροφοδοσίας. Το 

Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει την προμήθεια υγρού ιατρικού οξυγόνου και η ευθύνη για την διαχείριση 

της 2
ης

 πηγής τροφοδοσίας θα περιέρχεται στον ανάδοχο.  

 

Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή CHMP/QWP/1719/00 Rev 1/2007, τόσο το υγρό όσο και το 

αέριο ιατρικό οξυγόνο, έχουν χαρακτηριστεί ως φαρμακευτικά προϊόντα και σύμφωνα με την ισχύουσα 

φαρμακευτική νομοθεσία, ΚΥΑ ΔΥΓ3α/32221/2013 (ΦΕΚ Β’ 1049), για την νόμιμη κυκλοφορία τους 

απαιτείται πρωτίστως Άδεια Κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. 

Επίσης, σύμφωνα με διευκρίνιση από τον ΕΟΦ (Ανακοίνωση 28/4/2017 με αρ. πρωτ. 40035), οι 

κύλινδροι αερίου, κρυογονικά δοχεία, μετακινούμενες κρυογονικές δεξαμενές κ.λ.π. είναι περιέκτες του 

ιατρικού αερίου και περιλαμβάνονται στην ίδια Άδεια Κυκλοφορίας. 

i. Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει εξεταστεί εάν οι προμηθευτές κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας 

ιατρικού οξυγόνου επιτρέπεται ή αποδέχονται να παραδίδουν το φαρμακευτικό προϊόν τους σε 

περιέκτες τρίτων (κρυογονικές δεξαμενές και φιάλες) που δεν περιλαμβάνονται στην ίδια Α.Κ.; 

ii. Με ποιο τρόπο και ποια διαδικασία τα Νοσοκομεία εγγυόνται ότι θα εξασφαλίζουν την 

προμήθεια και τροφοδοσία υγρού ιατρικού οξυγόνου, όταν έως σήμερα και από το σύνολο των 

σχολίων των εταιρειών παραγωγής ιατρικών αερίων σε κάθε αντίστοιχη διαβούλευση, φαίνεται 

ότι οι εταιρείες δεν διατίθενται να προμηθεύσουν υγρό ιατρικό οξυγόνο σαν δευτερεύουσα 

πηγή τροφοδοσίας οξυγόνου όταν υπάρχει η πιθανότητα ανάμιξης του προϊόντος με 

συμπυκνωμένο οξυγόνο από μονάδα παραγωγής; 



iii. Τα Νοσοκομεία θα είναι υποχρεωμένα να προμηθεύονται υγρό ιατρικό οξυγόνο με Α.Κ. ή θα 

έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται υγρό οξυγόνο αντίστοιχων προδιαγραφών και 

κατάλληλο για χρήση εναλλακτικής τροφοδοσίας σε μονάδα παραγωγής οξυγόνου αλλά χωρίς 

άδεια κυκλοφορίας;  

iv. Επιτρέπεται η διαχείριση του υγρού ιατρικού οξυγόνου και η πιθανή ανάμιξη αυτού με 

συμπυκνωμένο οξυγόνο από μονάδα παραγωγής για την τροφοδοσία του Νοσοκομείου να 

γίνεται με ευθύνη του ανάδοχου και όχι του φαρμακοποιού του Νοσοκομείου;     

v. Στην τεχνική προδιαγραφή ορίζεται Νm
3
 O2  στους 0

ο
C και 1,01325 bara, ενώ οι εταιρείες 

ιατρικών αερίων ορίζουν Νm
3
 O2 σε 15

ο
C και 1,013 bara. 

vi. Σύμφωνα με προηγούμενες προδιαγραφές σε διαβούλευση προβλεπόταν η ευθύνη 

τροφοδοσίας υγρού οξυγόνου της δευτερεύουσας πηγής τροφοδοσίας και αερίου οξυγόνου της 

εφεδρικής πηγής τροφοδοσίας από τον ανάδοχο. Σήμερα αυτό εφαρμόζεται με επιτυχία τόσο 

στο Γ.Ν. Μεσσηνίας όσο και στο Π.Γ.Ν. Πατρών με διαφορετικούς μάλιστα ανάδοχους στο 

καθένα. Για ποιο λόγο τροποποιήθηκαν οι προδιαγραφές στο συγκεκριμένο σημείο; 

 

2. Δεν γίνεται ουδεμία αναφορά στο κυριότερο κέντρο κόστους λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 

που καλείται να καλύψει το Νοσοκομείο (κατανάλωση ενέργειας), πολύ δε περισσότερο καμία 

διασφάλιση από τον ανάδοχο γι’ αυτό. 

Παρότι η προδιαγραφή αναφέρει στην παρ. 1.1 το εκτιμώμενο προφίλ κατανάλωσης του 

Νοσοκομείου, δεν ζητάει από τον υποψήφιο ανάδοχο να δεσμευθεί για το μέσο ενεργειακό κόστος 

παραγωγής οξυγόνου σύμφωνα με το δεδομένο προφίλ. Μάλιστα κατά την παραλαβή της 

εγκατάστασης, και ενώ αναφέρεται ότι θα πρέπει να μετρηθεί η συνολική ενεργειακή κατανάλωση 

κάθε γραμμή τροφοδοσίας για συνεχόμενη λειτουργία 48 ωρών στην ονομαστική παροχή ΩΚΕ 

(βέλτιστες συνθήκες ενεργειακής κατανάλωσης) – και όχι με προσομοίωση στο δεδομένο προφίλ 

κατανάλωσης – οι μόνες περιπτώσεις να μην πραγματοποιηθεί η παραλαβή της εγκατάστασης  

έχουν να κάνουν με την ποσότητα και την ποιότητα παραγόμενου οξυγόνου. Καμία αξιολόγηση 

ενεργειακού κόστους παραγωγής και κανένας ουσιαστικός έλεγχος του πραγματικού (ή έστω 

θεωρητικού) κόστους λειτουργίας.   

Για την ορθολογική αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος προτείνουμε τα παρακάτω: 

Την συγκριτική αξιολόγηση που θα αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση των προσφερόμενων 

μονάδων παραγωγής οξυγόνου, σε συγκεκριμένο προφίλ κατανάλωσης και κλιματολογικές 

συνθήκες που θα υποδειχθούν από κάθε νοσοκομείο και θα προσομοιάζουν τις μέσες 

αναμενόμενες συνθήκες λειτουργίας (όπως φαίνεται στον πίνακα καταναλώσεων της τεχνικής 

προδιαγραφής). Έτσι ο ανάδοχος θα είναι εφικτό να ελεγχθεί ως προς την ορθότητα της 

προσφερθήσας τιμής ΜΕΚ μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε λειτουργία με προσομοίωση 

του ιδίου ακριβώς προφίλ κατανάλωσης. Στην περίπτωση που αποδειχθεί το ορθό κατά την 

παραλαβή, το νοσοκομείο θα αποδεχθεί την ενεργειακή κατανάλωση. Αντίστοιχα και κατά την 

ετήσια ή εξαμηνιαία συντήρηση της μονάδας η τιμή ΜΕΚ μπορεί να επιβεβαιώνεται με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο. 

 

3. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν καλείται να εγγυηθεί και να δεσμευθεί για το κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας για 10 έτη.  

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη η οποία θα πρέπει 

να περιλαμβάνει εργασία, ανταλλακτικά και αναλώσιμα και υποχρεούται να καταθέσει λίστα 



ανταλλακτικών και αναλωσίμων που θα απαιτηθούν για το σύνολο του εγκατεστημένου 

εξοπλισμού, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης δηλαδή 2 έτη. Μάλιστα δεν γίνεται αναφορά για 

κατάθεση δεσμευτικού ή έστω ενδεικτικού τιμοκαταλόγου για τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα 

αυτά. 

 

Πολύ δε περισσότερο, όπως είναι γνωστό, οι απαιτήσεις συντήρησης σε εξοπλισμό όπως οι 

αεροσυμπιεστές, γεννήτριες οξυγόνου, υπερσυμπιεστές, δεξαμενές υγρού οξυγόνου, αναλυτές κλπ,  

το κόστος ανταλλακτικών και αναλωσίμων δεν είναι σταθερό ανά έτος αλλά κάθε πλήρης κύκλος 

συνήθως περιλαμβάνει 5 έτη ή 60.000 ώρες λειτουργίας. Για τα περισσότερα το κόστος 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα πρώτα 2 έτη είναι ιδιαίτερα χαμηλό και συνήθως αυξάνει 

δραματικά στη συνέχεια (π.χ. για τους αεροσυμπιεστές τα 2 πρώτα έτη απαιτούνται φίλτρα και 

λάδια ενώ στην συνέχεια και σταδιακά χρειάζεται αντικατάσταση  βαλβίδων, ρουλεμάν 

ανεμιστήρων, ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, κόμπλερ, κοχλία κλπ, επίσης για τις γεννήτριες οξυγόνου 

τα 2 πρώτα έτη χρειάζονται μόνο φίλτρα και στην συνέχεια αλλαγή βαλβίδων, αισθητήρων, 

αντικατάσταση προσροφητικού υλικού, περιοδικό έλεγχο δοχείων πίεσης κλπ, και τα αντίστοιχα για 

τον υπόλοιπο εγκατεστημένο εξοπλισμό).  

 

Επίσης, σύμφωνα με την προδιαγραφή, τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, μετά τα 2 έτη, θα 

τις αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αφού θα έχει εκπαιδευθεί από τον Ανάδοχο 

κατά την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης κατά τα 2 πρώτα έτη. Εάν δεχθούμε (πράγμα 

ιδιαίτερα δύσκολο) ότι η Τεχνική Υπηρεσία έχει την τεχνική δυνατότητα να αναλάβει εργασίες 

συντήρησης αεροσυμπιεστών, υπερσυμπιεστών, γεννητριών οξυγόνου, οργάνων χημικής ανάλυσης, 

συστημάτων προεπεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, περιοδικού ελέγχου κρυογενικών δεξαμενών, 

κλπ, πως αυτή θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εργασιών συντήρησης που θα προκύπτουν για 

πρώτη φορά μετά το 2 έτος; 

 

4. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών ορίζεται από την προδιαγραφή σε 7 ημέρες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης σε 60 ημέρες. 

 

Η παραπάνω απαίτηση είναι τουλάχιστον αφελής εάν όχι ύποπτη. Ο Χρόνος Παράδοσης των δύο 

μηνών θεωρείται ανεπαρκής ακόμη και για την παράδοση μέρους του εξοπλισμού (π.χ. οι 

καινούριες κρυογονικές δεξαμενές έχουν χρόνο παράδοσης από τους κατασκευαστές 3-4 μήνες). 

 

5. Η Τεχνική Προδιαγραφή αναλώνεται σε λεπτομερή περιγραφή και προσδιορισμό ακόμη και 

εξαρτημάτων του επιμέρους εξοπλισμού. Επιπλέον ορίζονται και τεχνικές απαιτήσεις που δεν 

προκύπτουν από καμία τεχνική οδηγία ή προδιαγραφή από τις αναφερόμενες. 

Το σύνολο του προσφερόμενου εγκατεστημένου εξοπλισμού, ή τουλάχιστον μεγάλο μέρος αυτού, 

αποτελεί ενιαίο σύστημα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Κάθε κατασκευαστής έχει πιστοποιήσει 

αντίστοιχα συστήματα και έχει λάβει σήμανση CE γι’ αυτά σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία 

σχεδιασμού ώστε να εγγυάται το αποτέλεσμα.  

Από την στιγμή που προσδιορίζονται επαρκώς από την προδιαγραφή τόσο τα πρότυπα με τα οποία 

θα πρέπει να συμμορφώνεται ο εξοπλισμός όσο και οι πιστοποιήσεις που θα πρέπει να φέρει, είναι 

τουλάχιστον περίεργο να δίδεται τόσο μεγάλη έμφαση στην περιγραφή (προδιαγραφές) των 

επιμέρους εξαρτημάτων του εξοπλισμού (πολύ δε περισσότερο όταν πολλές από αυτές δείχνουν 

φωτογραφικές).  



Ακόμη και εάν κάποιοι κατασκευαστές ήθελαν και μπορούσαν να κατασκευάσουν το «προϊόν» τους 

σε συμφωνία με την τεχνική προδιαγραφή θα έπρεπε πρώτα να κατασκευάσουν τουλάχιστον ένα ή 

δύο πρωτότυπα, να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι ώστε να λάβουν πιστοποίηση 

CE ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την συγκεκριμένη κατασκευή. Ανεξάρτητα από το σχετικό 

κόστος, ο χρόνος που θα απαιτούνταν για κάτι τέτοιο συνήθως υπερβαίνει το ένα έτος. 

Στις τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφές μάλιστα υπάρχουν πολλές ανακολουθίες που 

υποδεικνύουν ότι αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο τεχνικής επεξεργασίας αλλά μάλλον αυτούσια 

μεταφορά (π.χ. στην παρ. 2.5 ζητείται για κάποιο λόγο οξυγονοφυλάκιο με εσωτερική επικάλυψη 

PTFE ενώ στους Γενικούς Όρους και την παρ. 6.1 ρητά κατονομάζεται η μη χρήση αλογονομένων 

πολυμερών, κ.α.)   

 

Δεν θεωρούμε ότι υφίσταται λόγος λεπτομερούς ανάλυσης των τεχνικών θεμάτων που άπτονται της 

συγκεκριμένης προδιαγραφής ή την υποβολή βελτιωτικών προτάσεων καθώς διαπιστώνουμε ότι η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή: 

• δεν διασφαλίζει την απρόσκοπτη τροφοδοσία του Νοσοκομείου με οξυγόνο κατάλληλο για ιατρική 

χρήση (τουλάχιστον μετά τα 2 έτη) 

• δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού για το Νοσοκομείο 

• δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• δεν δεσμεύει τον ανάδοχο και δεν διασφαλίζει το Νοσοκομείο για την λειτουργία της εγκατάστασης 

• μεταφέρει κατ΄ουσία την ευθύνη λειτουργίας της εγκατάστασης και συνολικά της τροφοδοσίας του 

Νοσοκομείου με οξυγόνο στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 

• δεν έχει λάβει υπόψη στο ελάχιστο την ενιαία τεχνική προδιαγραφή της ΕΠΥ που δίδει βαρύτητα σε 

όλα τα παραπάνω θέματα 

• αποδέχεται κρυμμένα και άγνωστα κατά την διαγωνιστική διαδικασία κοστολόγια 

διακινδυνεύοντας την διασπάθιση δημοσίου χρήματος 

• ευνοεί την μελλοντική παγίδευση του Νοσοκομείου σε υποχρέωση απευθείας αναθέσεων προς τον 

ανάδοχο για την συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς δεδομένη δεσμευτική ή έστω 

ενδεικτική προσφορά του ανάδοχου  

• δεν είναι σύμφωνη με τον Νόμο 4412 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , Αρ. 87 , Κοστολόγηση Κύκλου 

Ζωής 

• δεν ευνοεί την ανάπτυξη ανταγωνισμού κατά την διαγωνιστική διαδικασία 

• δεν διασφαλίζει το Δημόσιο συμφέρον  

• δεν είναι σύμφωνη με τον Νόμο 4412 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , Αρ. 54 και Αρ. 282,Τεχνικές 

Προδιαγραφές  

• δεν είναι σύμφωνη με τον Νόμο 4412 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , Αρ. 278, Τεχνικές 

Προδιαγραφές  

 

 


