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Επέκταση του δικτύου αέρα στους θαλάμους 201 έως 205 και στις μονώσεις στο 2ο όροφο του 

κτιρίου «Νέα Πτέρυγα», λόγω έκτακτων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας covid-19, αναβάθμιση του 

κέντρου αναπνευστικού αέρα και συντήρηση των κέντρων αερίων του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος 

Ανδρέας». 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

o Επέκταση δικτύου αέρα στους θαλάμους 201 έως 205 και στις μονώσεις 

Λόγω έκτακτων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας covid-19, ο 2ος όροφος του κτιρίου «Νέα 

Πτέρυγα» λειτουργεί πλέον ως κλινική covid. Για μεγαλύτερη ασφάλεια των 

νοσηλευόμενων, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του δικτύου αναπνευστικού αέρα στους 

θαλάμους 201 έως 205 και στις μονώσεις, όπως υλοποιήθηκε και παλαιότερα στους 

θαλάμους 206 έως 209 του ίδιου ορόφου. Στην Εικόνα 1, παρουσιάζεται κάτοψη του 

τμήματος της νοσηλευτικής μονάδας του 2ου ορόφου του κτιρίου «Νέα Πτέρυγα» και πιο 

συγκεκριμένα των θαλάμων 201 έως 205, καθώς και των δύο μονώσεων, όπου προτείνεται η 

επέκταση του δικτύου αναπνευστικού αέρα. Στην ίδια εικόνα φαίνονται και κάποιες 

προσεγγιστικές διαστάσεις. 

 

Θέμα: “Επέκταση δικτύου αέρα στους θαλάμους 201 έως 205 και στις μονώσεις στο 2ο 

όροφο του κτιρίου «Νέα Πτέρυγα», λόγω έκτακτων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας covid-

19, αναβάθμιση του κέντρου αναπνευστικού αέρα και συντήρηση των κέντρων αερίων του 

Γ.Ν. Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας” 
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Εικόνα 1. Κάτοψη νοσηλευτικής μονάδας, θάλαμοι 201 έως 205 και μονώσεις, όπου προτείνεται η επέκταση του αναπνευστικού αέρα. 
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Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 1) στη θέση Θ2 προτείνεται η 

τοποθέτηση του πίνακα υποβιβασμού πίεσης, καθώς στο ίδιο σημείο του 1ου ορόφου 

υπάρχει αναμονή και αντίστοιχος υποσταθμός. Στον πίνακα υποβιβασμού να τοποθετηθεί 

διπλός μειωτήρας πιέσεως, μηχανισμός εφεδρικής λήψης αέρα, αισθητήρια χαμηλής και 

υψηλής πίεσης, καθώς και ηχητική – φωτεινή σήμανση. Από τη θέση Θ2 προτείνεται να 

ξεκινήσει το δίκτυο του αναπνευστικού αέρα και να επεκταθεί έως τον θάλαμο 205 

(συμπεριλαμβανομένων των δύο μονώσεων). Το δίκτυο του αέρα να είναι εξωτερικό. Να 

τοποθετηθούν 22 λήψεις Air-4 EN737-6. Το συνολικό μήκος των χαλκοσωλήνων που θα 

χρησιμοποιηθούν, όλων των διατομών 18, 12 και 10, υπολογίζεται περίπου 220m. Να 

ληφθεί υπόψη ότι στις νέες λήψεις ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν αναπνευστήρες των 

οποίων η κατανάλωση αέρα υπολογίζεται στα 180lt/min – 200lt/min. Όλο το δίκτυο να είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Τμήματος Μελετών και 

Προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας (Απόφαση 

εγκρίσεως ΔΥ8/Β/οικ49727/26-04-2010). 

Θα θέλαμε να ελεγχθεί η δυνατότητα του συγκεκριμένου Κέντρου Παραγωγής Ιατρικού 

Αέρα να υποστηρίξει ταυτόχρονα τόσο τις λήψεις για τις οποίες είχε αρχικά σχεδιαστεί και 

εγκατασταθεί, όσο και τις επιπλέον τριάντα οχτώ (38) συνολικά νέες λήψεις που έχουν 

εγκατασταθεί πρόσφατα και πρόκειται να εγκατασταθούν, (16 τεμ. που έχουν ήδη 

εγκατασταθεί τον Μάρτιο στους θαλάμους 206, 207, 208, 209 και 22 τεμ. νέες που θέλουμε 

να εγκατασταθούν στους θαλάμους 201, 202, Μόνωση 1, Μόνωση 2, 203, 204, 205). 

Με το πέρας των εργασιών να γίνει καθαρισμός του δικτύου και έλεγχος καλής και 

ασφαλούς λειτουργίας κάθε λήψης ξεχωριστά. Να γίνει πιστοποίηση της εγκατάστασης. 

o Αναβάθμιση του κέντρου αναπνευστικού αέρα  

Τον Μάρτιο 2020, λόγω έκτακτων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας covid-19, υλοποιήθηκε 

επέκταση του δικτύου του αναπνευστικού αέρα Air-4 στους θαλάμους 206 έως 209, ενώ 

σύμφωνα με το α΄ σχετικό τώρα πρόκειται να επεκταθεί το ίδιοι δίκτυο στους θαλάμους 201 

έως 205 και στις δύο μονώσεις. Συνολικά, οι λήψεις Air-4 EN737-6 αυξήθηκαν κατά σαράντα 

(40). Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς παρατηρείται 

συνεχόμενη λειτουργία των ξηραντήρων και κατ’ επέκταση των συμπιεστών του συστήματος 

του κέντρου αναπνευστικού αέρα, εισηγούμαστε την αναβάθμιση του εν λόγω κέντρου με 

τη μετατροπή των υφιστάμενων ξηραντών. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η προσθήκη μιας 

μονάδας ελέγχου και αισθητήρα του σημείου δρόσου (dew point sensor). Με βάση τις 

μετρήσεις του σημείου δρόσου του αέρα εξόδου, ο κύκλος λειτουργίας του κάθε συμπιεστή 

και άρα και του ξηραντή δε θα είναι σταθερός, αλλά θα μεταβάλλεται με βάση τη 

συγκεκριμένη τιμή (ζήτηση). Οπότε θα μειωθεί και η κατανάλωση του αέρα. 

o Συντήρηση των κέντρων αερίων  
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Κατά τη διαδικασία της προληπτικής συντήρησης να πραγματοποιηθούν οι 

προδιαγεγραμμένες από τους κατασκευαστικούς οίκους των συστημάτων συντηρήσεις με βάση τις 

ώρες λειτουργίας τους και την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ένας γενικός έλεγχος των δικτύων 

διανομής των ιατρικών αερίων, κυρίως έλεγχος για διαρροές. 

Τα Κέντρα Ιατρικών Αερίων, Κενού, Αναπνευστικού και Βιομηχανικού Αέρα, καθώς και οι Απαγωγές 

Αναισθητικών Αερίων προς συντήρηση που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα του Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» είναι τα ακόλουθα: 

I. Κέντρα φιαλών οξυγόνου και κέντρο φιαλών πρωτοξειδίου του αζώτου 

Εγκαταστάτρια εταιρεία: Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε. 

Αποτελείται από: 

o Δύο (2) ράμπες οξυγόνου των πέντε (5) φιαλών η κάθε μία και 

o Δύο (2) ράμπες Πρωτοξειδίου του Αζώτου των επτά (7) φιαλών η κάθε μία, καθώς 

και μια (1) φιάλη σε εφεδρεία. 

Για τα κέντρα οξυγόνου και πρωτοξειδίου του αζώτου να εκτελεστούν κατ’ ελάχιστο τα 

παρακάτω: 

ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ: 

1. Έλεγχος στεγανότητας των λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη αυτών. 

2. Έλεγχος στεγανότητας των διακοπτών υψηλής πίεσης και αντικατάσταση των φίλτρων των 

κλείστρων. 

3. Έλεγχος των μανομέτρων, αισθητηρίων και πιεζοστατών. 

4. Έλεγχος και ρύθμιση των μειωτήρων υψηλής πίεσης και αντικατάσταση εάν απαιτείται των 

μεμβρανών των μειωτήρων, των κλείστρων των μειωτήρων, των φίλτρων εισόδου και των 

σταγενοποιητικών φλαντζών.  

Ειδικά για το Αντικατάσταση μειωτήρων και των αισθητηρίων αυτών του κέντρου πρωτοξειδίου, 

λόγω παλαιότητας και έλλειψης ανταλλακτικών. 

 

Εικόνα 2. Μειωτήρας συστοιχίας του πρωτοξειδίου του αζώτου. 

5. Τέλος, να γίνει έλεγχος της εναλλαγής των συστοιχιών και συντήρηση του εναλλάκτη. 
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ΕΚΤΕΝΩΤΕΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ: 

6. Έλεγχος στεγανότητας των λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη αυτών. 

7. Αντικατάσταση των φίλτρων – κλείστρων – μεμβρανών. 

8. Ρύθμιση και έλεγχος των μειωτήρων και των διακοπτών. 

 

II. Κέντρο αναπνευστικού αέρα 

Α. Νέο κέντρο: Εγκαταστάτρια εταιρεία: Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε. 

Αποτελείται από: 

o Τρεις (3) αεροσυμπιεστές τύπου KS-45 με ώρες λειτουργίας. 

o Δύο (2) ξηραντήρες τύπου Bottarini 

o Δύο (2) αεροφυλάκια 

Β. Παλαιό κέντρο: 

Αποτελείται από: 

o Δύο (2) κομπρεσέρ εμβολοφόρα τύπου V ATLAS COPCO με ώρες λειτουργίας 

o Δύο (2) ξηραντήρες με μεταψύκτη 

III. Κέντρο βιομηχανικού αέρα 

Εγκαταστάτρια εταιρεία: Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε. 

Αποτελείται από: 

o Δύο (2) αεροσυμπιεστές τύπου, Bottarini, FORTEK 850/500, σειρά CP850L10B 

o Ένα (1) ξηραντή τύπου Bottarini, EDX12-CC1030395 

 

Για τα κέντρα παραγωγής αέρα (ιατρικής και μη ιατρικής χρήσης) να πραγματοποιηθούν κατ’ 

ελάχιστο τα εξής: (Σημειώνεται ότι οι εργασίες είναι διαφορετικές σε κάθε κέντρο παραγωγής 

αέρα. Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι γενικές οδηγίες.) 

1. Καθαρισμός ή αντικατάσταση των φίλτρων εισαγωγής αέρα. 

2. Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού και του φίλτρου διαχωριστή λαδιού. 

3. Αντικατάσταση των φυσιγγίων φίλτρων επεξεργασίας του αέρα. 

4. Αντικατάσταση των φίλτρων άνθρακα (αφορά στο κέντρο παραγωγής ATLAS COPCO). 

5. Αντικατάσταση των ιμάντων και των εύκαμπτων σωληνώσεων. 

6. Αντικατάσταση του λαδιού. 

7. Αντικατάσταση των μεμβρανών των μειωτήρων, των κλείστρων των μιεωτήρων, των 

φίλτρων εισόδου και των στεγανοποιητικών φλαντζών. 

8. Καθαρισμός των πτερυγίων ψυγείων λαδιού - αέρα. 

9. Ρύθμιση των μειωτήρων. 

10. Έλεγχος της ομαλής εκκένωσης των συμπυκνωμάτων από τα δοχεία. 
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11. Έλεγχος των συσφίξεων των λυόμενων συνδέσμων. 

12. Έλεγχος της λειτουργίας των ασφαλιστικών διατάξεων. 

13. Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων. 

14. Έλεγχος εναλλαγής λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου – εξόδου ξηραντήρων. 

15. Συντήρηση των ξηραντήρων και παρακολούθηση του σημείου δρόσου. 

16. Μετρήσεις της ποιότητα του αέρα (ποσοστό υγρασίας, %CO, %CO2, συγκέντρωση 

σωματιδίων ατμών λαδιού). Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για όλες τις μονάδες 

παραγωγής αέρα. 

 

IV. Κέντρο Παραγωγής Κενού 

Εγκαταστάτρια εταιρεία: Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε. 

Αποτελείται από: 

o Τρεις (3) αντλίες κενού τύπου EVISA 150 με ώρες λειτουργίας αντίστοιχα:  

o Τέσσερα (4) αεροφυλάκια 

Για το κέντρο παραγωγής κενού να πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

1. Αντικατάσταση των φίλτρων εισαγωγής (βακτηριολογικών φίλτρων). 

2. Καθαρισμός του ψυγείου λαδιού. 

3. Αντικατάσταση λαδιού και των φίλτρων λαδιού. 

4. Αντικατάσταση των φίλτρων συγκράτησης ατμών λαδιού. 

5. Συσφίξεις των λυόμενων συνδέσμων. 

6. Έλεγχος της φτερωτής και των ελαστικών κόμπλερ και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί. 

7. Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Σημειώνεται ότι η πλακέτα 

βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω βλάβης και χρήζει αντικατάστασης. 

 

V. Απαγωγές ανασθαιτικών αερίων 

o Ένα σύστημα στο κτίριο «Νέα Πτέρυγα» 

Εγκαταστάτρια εταιρεία: Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε. 

Πρόκειται για  

o Ένα σύστημα στο «Κεντρικό Κτίριο» 

Μοντέλο: MIL’S, ANAESTIVAC 1 & ANAESTIVAC 2, Automatic pressure controlled, 

Automatic vacuum relief valve P.I.D., anaesthetic gas removal system.  

Για τις απαγωγές των αναισθητικών αερίων να πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστο: 

1. Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας του συστήματος απαγωγής. 

 

Τέλος να γίνει έλεγχος και συντήρηση όλων των φωτοσημάνσεων και αισθητηρίων 

συναγερμού, τοπικών και κεντρικών. Η κεντρική σήμανση στο BMS βρίσκεται εκτός 
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λειτουργίας, καθώς έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν δέχεται σήματα. Εισηγούμαστε την μεταφορά 

των φωτοσημάνσεων από το χώρου του BMS στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας σε νέο 

πίνακα. Το νέο σημείο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το BMS και σε απόσταση περίπου 70μ 

από το ήδη εγκατεστημένο. 

Επιπλέον των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις πιο πάνω εργασίες, ο 

Ανάδοχος να προμηθεύσει το νοσοκομείο με τα εξής αναλώσιμα και ανταλλακτικά: 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Κέντρο Αναπνευστικού Αέρα 

1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ξηραντήρα 1 τεμ. 

2 Λιπαντικά ορυκτά κοχλιόφορων αεροσυμπιεστών 30 λίτρα 

Κέντρο Βιομηχανικού Αέρα 

3 Λιπαντικά SAE30 6 λίτρα 

Κέντρο κενού 

4 Φυσίγγιο βακτηριολογικών φίλτρων 1 τεμ. 

Λοιπά ανταλλακτικά 

5 Λήψεις επιτοίχιες Ο2  10 τεμ 

6 Λήψεις επιτοίχιες Air4 EN737-6 10 τεμ. 
Πίνακας 1. Πίνακας επιπλέον ανταλλακτικών και υλικών. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Προμήθεια και Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών 

Η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά με βάση 

τις οδηγίες/προδιαγραφές των κατασκευαστικών οίκων των συστημάτων και επιβαρύνει τον 

Ανάδοχο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να υποβάλλουν κατάλογο με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν 

κατά τη διαδικασία συντήρησης. 

Όλα τα υλικά των ανταλλακτικών να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να υποβάλλουν βεβαίωση συνεργασίας με τον κατασκευαστικό οίκο ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του για την διαθεσιμότητα των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών/υλικών για κάθε κατασκευαστικό οίκο των υπό συντήρηση συστημάτων ή να 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη διαθεσιμότητα πάσης φύσεως ανταλλακτικών/υλικών που 

αφορά την συντήρηση.  

Χρόνος Εκτέλεσης Εργασιών 

Οι εργασίες να εκτελεσθούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και με 

την παρουσία τεχνικού προσωπικού. Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά σε ημέρες μη 

εφημερίας του νοσοκομείου και να μην δυσχεραίνουν την λειτουργία του. 

Παραδοτέα 

Μετά το πέρας της συντήρησης να συμπληρωθεί Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εργασιών, το 

οποίο να υπογραφεί από τον υπεύθυνο τεχνικό του συνεργείου συντήρησης και από τον υπεύθυνο 
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του συστήματος ή προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το πρωτότυπο στέλεχος να παραδοθεί στο 

προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου. 

Μετά το πέρας της συντήρησης, να παραδίδεται επίσης λίστα υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

τη διαδικασία της συντήρησης. 

Να κατατεθεί πιστοποίηση της εγκατάστασης. 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας των κέντρων ιατρικών αερίων για διάστημα ενός (1) έτους από 

την ημερομηνία συντήρησης, δεδομένου ότι τηρούνται σωστά οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης 

του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Σε περίπτωση κακής χρήσης ή βανδαλισμού ή σφαλμάτων που 

οφείλονται σε άλλους παράγοντες (π.χ απότομη πτώση τάσης) ή ακόμα για ανταλλακτικά που δε θα 

αντικατασταθούν καθότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στις οδηγίες συντήρησης του 

κατασκευαστικού οίκου δε θα ισχύει η ενός (1) έτους εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Προσωπικό Αναδόχου -Απόδειξη εμπειρίας/Ποιότητας Εργασιών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στην κατάθεση της προσφορά τους να υποδεικνύουν τον Μηχανικό, ο 

οποίος θα είναι επιστημονικά υπεύθυνος για την ανωτέρω συντήρηση. Οι εργασίες συντήρησης να 

γίνονται από απολύτως ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο να διαθέτει άδειες Τεχνητών Ιατρικών 

Αερίων σύμφωνα με το Π.Δ.112/2012. Κατά την κατάθεση της προσφορά να προσκομιστεί 

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 9001:2008 για το αντικείμενο της 

απαιτούμενης συντήρησης και αποδεικτικά πρόσφατης εμπειρίας σε παρόμοια εργασία 

συνοδευόμενα με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Επίσης, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι να διαθέτουν πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, σύμφωνα με το ΔΥ8δ/1348/2004. Απαγορεύεται ο ανάδοχος να αναθέσει σε τρίτους 

οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες απορρέουν γι΄ αυτόν στα πλαίσια της παρούσας 

συντήρησης. Επιπλέον οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να διαθέτουν EN ISO 9001/2000 για α) το σχεδιασμό 

και ποιοτικό έλεγχο εγκαταστάσεων συστημάτων ιατρικών αερίων και κενού, καθώς και 

νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων. 

Ζητήματα Ασφάλειας 

Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών, για 

τους εργαζόμενους του, το παρευρισκόμενο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, τους 

νοσηλευόμενους στους επιμέρους χώρους, τους παρευρισκόμενους και τις εγκαταστάσεις του 

νοσοκομείου, όσον αφορά το αντικείμενο των εργασιών του. 

 

Εκτίμηση κόστους: 24.800,00€ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 
 


