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ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ 

ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ ΤΗΣ 

ΜΕΘ COVID 19 ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ. 

Σας υποβάλλουμε Τεχνικές Προδιαγραφές και Προϋπολογισμό για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ 

(1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ ΤΗΣ ΜΕΘ COVID 19 ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ » στο Γενικό 

Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους χώρους που θα τοποθετηθούν οι μονάδες, αν το 
κρίνει απαραίτητο, μέχρι την έναρξη των εργασιών, χωρίς να αυξηθεί η δαπάνη.  

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατό με την παρουσία προσωπικού που θα καθοριστεί από 

την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ.  

Οι εργασίες να ξεκινήσουν το αργότερο σε τρείς (3) εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης και να 

ολοκληρωθούν το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την έναρξή τους. 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα από τη Νομοθεσία 

μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των 

ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Επίσης πρέπει να 

μεριμνήσει για τη μη πρόκληση σπινθήρων, φωτιάς, διαρροών νερού, αποχετεύσεων και ιατρικών αερίων, 

απροειδοποίητων διακοπών ηλεκτροδότησης τόσο στους χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες όσο και 

σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν τρυπήματα ή σκαψίματα που μπορεί να απαιτηθούν, να 

πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο έλεγχο και συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ για την 

αποφυγή βλαβών στο κτίριο ή σε άλλες εγκαταστάσεις. Για όσες φθορές σε δομικά στοιχεία (πατώματα, 

τοίχους, κουφώματα, ψευδοροφές κ.α.) ή και σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα 

προκύψουν κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, να ενημερωθεί άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία 

από τον Ανάδοχο για να τις ελέγξει. Οι φθορές αυτές, είτε επηρεάζουν την στατική επάρκεια και την 

ασφάλεια των κτιρίων είτε την λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, να αποκατασταθούν πλήρως 

και άμεσα, με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου, από ειδικευμένο προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνικές 

λύσεις (με επισκευή, χρωματισμό, αντικατάσταση κ.α. εργασίες) και υλικά. Επίσης, με έξοδα και ευθύνη 

του Αναδόχου να αποκατασταθούν άμεσα όποιες ζημιές μπορεί να προκληθούν σε γειτονικούς χώρους, 

λόγω των προαναφερθέντων βλαβών ή και διαρροών, διακοπών παροχής ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας 

κ.α.. Όλες οι οπές σε δομικά στοιχεία, όπως τοίχοι, πατώματα, οροφές, πόρτες, παράθυρα, πρέπει να 

σφραγίζονται πλήρως, αμφίπλευρα και με τα κατάλληλα υλικά για να εξασφαλιστεί η στεγανότητα και η 

διατήρηση του προβλεπόμενου από την Νομοθεσία, βαθμού προστασίας από την μετάδοση φωτιάς και 

καπνού από και προς γειτονικούς χώρους. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Απαιτείται 

πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών κλπ. 

Σε περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν σημαντική όχληση και αρνητική επίδραση στη λειτουργία 

ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α. εργασιών του Νοσοκομείου, η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 

διακόψει προσωρινά τις εργασίες μέχρις ότου δεν εμποδίζονται οι λειτουργίες του Νοσοκομείου ή να 

καθορίσει άλλες ώρες για την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι όποιες επεμβάσεις, επισκευές ή προσθήκες γίνουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις (δομικά στοιχεία και 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), να πληρούν και τις απαιτήσεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού 

Κανονισμού. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει ό,τι μερεμετίσματα απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

εργασιών. Ακόμα να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να έχουν προκληθεί στο κτίριο, 

καθώς και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες 

καθαρούς και λειτουργικούς. Να απομακρυνθούν άμεσα τα άχρηστα υλικά και υλικά συσκευασίας σε 

χώρους απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. 

Με το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος να παραδώσει τεχνικά εγχειρίδια της μονάδας καθαρισμού του 

αέρα στην Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και εγγύηση καλής και ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας της 

μονάδας. 

Ο Ανάδοχος του έργου να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευή, εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική 

υποστήριξη συστημάτων φίλτρανσης & κλιματισμού αέρα. Η εμπειρία να αποδεικνύεται με κατάθεση 

λίστας τεχνικών έργων ή πελατολογίου. Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος να κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας 

ISO 9001:2015.  

Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σε έναν θάλαμο αρνητικής πίεσης, αέρας εισέρχεται εντός του χώρου, αλλά δεν εξέρχεται από αυτόν, 

καθώς ο αέρας ρέει από περιοχές υψηλής πίεσης προς περιοχές χαμηλής πίεσης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ο μολυσμένος αέρας του θαλάμου να παραμένει εντός αυτού και να μην προκύπτει 

διασπορά μικροβίων. 

Λόγω της ύπαρξης συστήματος κεντρικού κλιματισμού – αερισμού, η πιο δόκιμη λύση για τη δημιουργία 

συνθηκών αρνητικής πίεσης είναι η τοποθέτηση ειδικής ατομικής μονάδας, η οποία θα εξάγει απευθείας 

τον αέρα του χώρου στο εξωτερικό περιβάλλον και μάλιστα με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή της 

προσαγωγής του νωπού, αφού βέβαια πρώτα καθαριστεί και απολυμανθεί. Η αρνητική πίεση στο θάλαμο 

δημιουργείται με την εγκατάσταση στο χώρο ενός συστήματος εξαερισμού, το οποίο αποβάλει 

μεγαλύτερη ποσότητα αέρα από αυτήν που εισέρχεται στο χώρο.  

Για να δημιουργηθούν συνθήκες αρνητικής πίεσης πρέπει να εγκατασταθεί στους θαλάμους ένα σύστημα 

εξαερισμού το οποίο να απάγει ποσότητα αέρα, περίπου 1.500 m3/h, ρυθμιζόμενη με inverter ώστε να 

έχουμε την επιθυμητή υποπίεση. Η μονάδα αυτή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη για χρήση σε 

Νοσοκομείο για τη δημιουργία θαλάμου αρνητικής πίεσης και να φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, ρύθμισης και ένδειξης λειτουργίας. 

Επιπλέον, να είναι δυνατή η ρύθμιση του ανεμιστήρα μέσω inverter για βέλτιστη απόδοση. 

o Να διαθέτει πρόφιλτρα και τελικά φίλτρα HEPA (H14), ώστε να διασφαλίζεται η απομάκρυνση 

επικίνδυνων και μολυσματικών φορτίων. 

o Να διαθέτει,επιπρόσθετα,λάμπες UV-C για την απολύμανση του αέρα. 

o Να διαθέτει οπτική ένδειξη λειτουργίας των λαμπών UV-C. 

o Να είναι ανοξείδωτης κατασκευής. 

o Να διαθέτει μόνωση και αεροστεγάνωση. 

o Να έχει όσο το δυνατό χαμηλότερη στάθμη θορύβου. 

o Να διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά: 

 Πιστοποιητικό υγιεινής (hygiene certificate) 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με προδιαγραφές Υπουργείου Υγείας 

(Προδιαγραφές Η/Μ Υπ. Υγείας ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-04-2010) 

Η μία μονάδα δημιουργίας αρνητικής πίεσης να τοποθετηθεί εντός της μόνωσης της ΜΕΘ και η  άλλη να 

τοποθετηθεί εντός του θαλάμου της ΜΕΘ COVID 19 στον 2ο  όροφο της νέας πτέρυγας και σε θέση που θα 

υποδειχθεί από το προσωπικό του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος με την εγκατάσταση της μονάδας θα πρέπει 

να εξασφαλίσει τη μόνωση και αεροστεγάνωση του χώρου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν 

μονωτικά υλικά και ελαστικά παρεμβύσματα σε όλα τα ανοίγματα, όπως στόμια απόρριψης του αέρα, 

πλην αυτού που θα συνδεθεί στην μονάδα δημιουργίας αρνητικής πίεσης, στις θύρες του χώρου,  στα 

πλαίσια, στα φίλτρα κ.α..  

Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης, ο Ανάδοχος να πραγματοποιήσει μετρήσεις, παρουσία 

προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας και με κατάλληλα πιστοποιημένα όργανα, για να διαπιστωθεί η 
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επίτευξη της επιθυμητής αρνητικής διαφοράς πίεσης Δp= 3-5 Pamax μεταξύ των θαλάμων και των 

εξωτερικών τους χώρων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να παραδοθούν εγγράφως στην Τεχνική 

Υπηρεσία μαζί με φωτοτυπία των πιστοποιητικών των οργάνων μέτρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι 

έγκυρα κατά την ημερομηνία υλοποίησης των μετρήσεων. Επίσης να δοθεί Πιστοποιητικό ελέγχου 

μηχανήματος (leak integrity test). 

Τέλος, ο Ανάδοχος να τοποθετήσει dampers εξαερισμού στα στόμια απαγωγής των ανωτέρω χώρων έτσι 

ώστε οι χώροι να απομονώνονται σε περίπτωση ύπαρξης περιστατικού Covid.  

 

Εκτίμηση κόστους ανά μονάδα: 

Μονάδα δημιουργίας αρνητικής πίεσης: 7.500,00€ (επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 

Εργασίες εγκατάστασης:   3.700,00€ (τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 

Συνολική εκτίμηση κόστους ανά μονάδα: 11.200,00€ (έντεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 

Συνολική εκτίμηση κόστους:                               22.400,00€ (είκοσι δύο  χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπ. 

ΦΠΑ 


