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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως 

ισχύει. 
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής». 
3. Τις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία του θέματος  ,όπως τις κατέθεσε η ορισθείσα τριμελής επιτροπή με 

το υπ. αριθμ. 16674/28-11-2016 σχετικό. 
ΠΠΠΠΡΟΚΗΡΥΣΣΡΟΚΗΡΥΣΣΡΟΚΗΡΥΣΣΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΕΙΕΙΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την    αναβάθμιση τωναναβάθμιση τωναναβάθμιση τωναναβάθμιση των    εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων των 
χειρουργείων παραρτήματος και Χειρουργικής Κλινικής,χειρουργείων παραρτήματος και Χειρουργικής Κλινικής,χειρουργείων παραρτήματος και Χειρουργικής Κλινικής,χειρουργείων παραρτήματος και Χειρουργικής Κλινικής, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των 
τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 16/12/2016 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:promithies@hippocratio.gr. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση 
αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιώνμας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την    
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίωναναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίωναναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίωναναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων    των των των των XXXXειρουργείων Πειρουργείων Πειρουργείων Πειρουργείων Παραρτήματος και Χειρουργικής Κλινικής,αραρτήματος και Χειρουργικής Κλινικής,αραρτήματος και Χειρουργικής Κλινικής,αραρτήματος και Χειρουργικής Κλινικής,   (CPV5080000508000050800005080000----3333 ) 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13454,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά µε βάση την τιµή. (χαµηλότερη τιµή).  

 

                                              Η   ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Συνημμένα:Συνημμένα:Συνημμένα:Συνημμένα:    Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΤεχνικές ΠροδιαγραφέςΤεχνικές ΠροδιαγραφέςΤεχνικές Προδιαγραφές 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 

 
H παρούσα Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την αναβάθµιση των 
εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων των χειρουργείων και της χειρουργικής κλινικής του 4ου ορόφου 
στο κτίριο παραρτήµατος του Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο που περιλαµβάνει την προµήθεια, 
εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία υποσταθµών β’ σταδίου αερίων 
µε τοπικές µονάδες παρακολούθησης και συναγερµού αυτών συµπεριλαµβανοµένων των 
απαιτούµενων τροποποιήσεων των υφιστάµενων σωληνώσεων ιατρικών αερίων. 
 
1.TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η αναβάθµιση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων των χειρουργείων και της 
χειρουργικής κλινικής του 4ου ορόφου στο κτίριο παραρτήµατος του Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο 
θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα τα ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο και κανονισµό ISO 7396 
(1 & 2) και το αντίστοιχο εναρµονισµένο ελληνικό πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7396 (1 & 2) 
και σε πλήρη αντιστοιχία µε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ∆Υ8/Β/οικ/115301/26-08-
2009 και ∆Υ8/Β/οικ.49727/26-4-2010 αναφορικά µε τη σχεδίαση, κατασκευή και 
διαδικασία δοκιµών των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. 
 
1.2 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Β’ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

 
Τα χειρουργεία του 4ου ορόφου του κτιρίου παραρτήµατος του Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο 
περιλαµβάνουν τρεις (3) χειρουργικές αίθουσες 1,2 και 3 και µία (1) αίθουσα ανάνηψης. 
 
Η χειρουργική κλινική του 4ου ορόφου του κτιρίου παραρτήµατος του Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο 
περιλαµβάνει έξι (6) θαλάµους νοσηλείας (401-402-403-404-405 και 407). 
 
Επίσης στον 4ο όροφο του κτιρίου παραρτήµατος ανήκουν δύο (2) θάλαµοι νοσηλείας 
της µονάδας µαστού (406α και 406β) 
 
Θα εγκατασταθούν: 
 
• Ένας (1) υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης πέντε (5) 

ιατρικών αερίων (οξυγόνου , πρωτοξειδίου αζώτου , ιατρικού αέρα 4bar, αέρα 
8bar και διοξειδίου άνθρακα ) και κενού µε δύο (2) µειωτές ανά αέριο (ένας σε 
χρήση και ένας σε εφεδρεία) για την κάλυψη της χειρουργικής αίθουσας 1.  

 
Ο ανωτέρω υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών 
αερίων θα διαθέτει τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού (local monitoring 
and alarm panel) - φωτοσήµανση για την απεικόνιση και ένδειξη του επιπέδου πίεσης 
των ιατρικών αερίων του υποσταθµού (χαµηλή, κανονική, υψηλή) και πληροφοριών 
σχετικά µε τη λειτουργία του υποσταθµού. 
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Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι ενσωµατωµένο στον 
υποσταθµό και θα βρίσκεται στο κάτω του µεταλλικού κυτίου του υποσταθµού.  
 
Ο ανωτέρω υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών 
αερίων θα τοποθετηθεί στο διάδροµο των χειρουργείων προς τη θύρα εισόδου-εξόδου 
και στον τοίχο απέναντι από γραφείο προϊσταµένης (θέση στην οποία είναι 
τοποθετηµένοι οι υφιστάµενοι µειωτές) για την εύκολη πρόσβαση, τον έλεγχο και τη 
συντήρηση αυτού. Ο υποσταθµός θα είναι επίτοιχου τύπου. 
 
• ∆ύο (2) υποσταθµοί β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης τεσσάρων (4) 

ιατρικών αερίων (οξυγόνου , πρωτοξειδίου αζώτου , ιατρικού αέρα 4bar και 
αέρα 8bar) και κενού µε δύο (2) µειωτές ανά αέριο (ένας σε χρήση και ένας σε 
εφεδρεία) για την κάλυψη της χειρουργικής αίθουσας 2 και της χειρουργικής αίθουσας 
3 αντίστοιχα.  

 
Καθένας από τους ανωτέρω υποσταθµούς β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης 
πίεσης ιατρικών αερίων εκ των παραπάνω θα διαθέτει τοπικό σύστηµα 
παρακολούθησης και συναγερµού (local monitoring and alarm panel) - φωτοσήµανση 
για την απεικόνιση και ένδειξη του επιπέδου πίεσης των ιατρικών αερίων του 
υποσταθµού (χαµηλή, κανονική, υψηλή) και πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του 
υποσταθµού. 
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι ενσωµατωµένο στον 
υποσταθµό και θα βρίσκεται στο κάτω του µεταλλικού κυτίου του υποσταθµού.  
 
Οι ανωτέρω υποσταθµοί β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών 
αερίων θα τοποθετηθούν στο διάδροµο των χειρουργείων προς τη θύρα εισόδου-εξόδου 
και στον τοίχο απέναντι από γραφείο προϊσταµένης (θέση στην οποία είναι 
τοποθετηµένοι οι υφιστάµενοι µειωτές) για την εύκολη πρόσβαση, τον έλεγχο και τη 
συντήρηση αυτών. Οι υποσταθµοί θα είναι επίτοιχου τύπου. 
 
• Ένας (1) υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης δύο (2) 

ιατρικών αερίων (οξυγόνου  και ιατρικού αέρα 4bar) και κενού µε δύο (2) µειωτές 
ανά αέριο (ένας σε χρήση και ένας σε εφεδρεία) για την κάλυψη της αίθουσας 
ανάνηψης. 
 

Ο ανωτέρω υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών 
αερίων θα διαθέτει τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού (local monitoring 
and alarm panel) - φωτοσήµανση για την απεικόνιση και ένδειξη του επιπέδου πίεσης 
των ιατρικών αερίων του υποσταθµού (χαµηλή, κανονική, υψηλή) και πληροφοριών 
σχετικά µε τη λειτουργία του υποσταθµού.  
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι εγκατεστηµένο σε 
ανεξάρτητο κυτίο ώστε να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σηµείο εποπτείας της αίθουσας 
ανάνηψης.  
 
Ο ανωτέρω υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών 
αερίων θα τοποθετηθεί επί της τοιχοποιίας και πίσω από την πόστα της αίθουσας 
ανάνηψης για την εύκολη πρόσβαση, τον έλεγχο και τη συντήρηση αυτού. Ο 
υποσταθµός θα είναι επίτοιχου τύπου. 
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Οι υποσταθµοί β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα 
διαθέτουν αναλογικά αισθητήρια ένδειξης πίεσης 4-20mA για τη µέτρηση και απεικόνιση 
της πίεσης λειτουργίας κάθε ιατρικού αερίου και του κενού.  
 
 
• Ένας (1) υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ενός (1) 

ιατρικού αερίου (οξυγόνου ) και κενού µε δύο (2) µειωτές ανά αέριο (ένας σε χρήση 
και ένας σε εφεδρεία) για την κάλυψη των θαλάµων της χειρουργικής κλινικής και της 
µονάδας µαστού. 
 

Ο ανωτέρω υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών 
αερίων θα διαθέτει τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού (local monitoring 
and alarm panel) - φωτοσήµανση για την απεικόνιση και ένδειξη του επιπέδου πίεσης 
των ιατρικών αερίων του υποσταθµού (χαµηλή, κανονική, υψηλή) και πληροφοριών 
σχετικά µε τη λειτουργία του υποσταθµού.  
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι ενσωµατωµένο στον 
υποσταθµό και θα βρίσκεται στο κάτω του µεταλλικού κυτίου του υποσταθµού.  
 
Ο ανωτέρω υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών 
αερίων θα τοποθετηθεί στο διάδροµο της χειρουργικής κλινικής και πλησίον του 
γραφείου προϊσταµένης (κεντροβαρικά του χώρου) για την εύκολη πρόσβαση, τον 
έλεγχο και τη συντήρηση αυτών. Ο υποσταθµός θα είναι επίτοιχου τύπου. 
 
Οι υποσταθµοί β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα 
διαθέτουν αναλογικά αισθητήρια ένδειξης πίεσης 4-20mA για τη µέτρηση και απεικόνιση 
της πίεσης λειτουργίας κάθε ιατρικού αερίου και του κενού.  
 
Τα τοπικά συστήµατα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτουν ικανότητα 
σύνδεσης µε σύστηµα BMS χρησιµοποιώντας πρωτόκολλο τύπου Ethernet IP-based και 
προσθήκης επαναλήπτη για την µεταφορά των λαµβανόµενων ενδείξεων σε άλλο χώρο 
(Control Room – Στάση Αδελφής - Συνεργείο Ηλεκτρολόγων). 
 
Για την τροφοδοσία των υποσταθµών β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης 
ιατρικών αερίων θα χρησιµοποιηθούν τα υφιστάµενα πρωτεύοντα δίκτυα σωληνώσεων 
των ιατρικών αερίων και του κενού µε τις απαραίτητες µετατροπές, τροποποιήσεις και 
προσθήκες που θα απαιτηθούν. Σε κάθε περίπτωση θα εκτελεστούν όλες οι 
απαραίτητες εργασίες και θα εγκατασταθούν όλα τα αναγκαία υλικά και εξαρτήµατα 
ώστε οι σωληνώσεις των πρωτευόντων δικτύων να καταλήγουν στις θέσεις των 
υποσταθµών β’ σταδίου ‘όπως περιγράφονται παραπάνω. 
 
Επίσης θα χρησιµοποιηθούν τα υφιστάµενα δευτερεύοντα δίκτυα σωληνώσεων των 
ιατρικών αερίων και του κενού µε τις απαραίτητες µετατροπές, τροποποιήσεις, 
προσθήκες και προεκτάσεις για την τροφοδοσία όλων των υφιστάµενων λήψεων 
ιατρικών αερίων και κενού των χειρουργικών αιθουσών, της αίθουσας ανάνηψης και της 
κλινικής.    
 
Θα τοποθετηθεί βάνα διακοπής και αποµόνωσης στην άφιξη της σωλήνωσης στο 
επίπεδο του 4ου ορόφου του πρωτεύοντος δικτύου κάθε ιατρικού αερίου και του κενού 
σε προσβάσιµο σηµείο, ώστε να είναι δυνατή η διακοπή της τροφοδοσίας του 
αντίστοιχου ιατρικού αερίου και του κενού µόνο στις εγκαταστάσεις του 4ου ορόφου. 
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Η υφιστάµενη σωλήνωση του πρωτεύοντος δικτύου για τη διανοµή του αερίου helium θα 
τροποποιηθεί ώστε να γίνει εφεδρική παροχή ιατρικού οξυγόνου (πρωτεύον δίκτυο) από 
εφεδρικό κέντρο οξυγόνου που θα κατασκευαστεί στο µέλλον στη θέση του υφιστάµενου 
κέντρο helium στον προαύλιο χώρο του κτιρίου παραρτήµατος. 
 
Συνεπώς, θα πραγµατοποιηθούν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις και µετατροπές 
του ανωτέρω πρωτεύοντος δικτύου και οι διασυνδέσεις αυτού στους µειωτές β’ σταδίου 
των υποσταθµών µε την τοποθέτηση κατάλληλων βαλβίδων αντεπιστροφής ώστε να 
είναι πλήρως έτοιµη για τη διασύνδεσή της στο εφεδρικό κέντρο οξυγόνου.     
 
Οι υφιστάµενοι µονοί µειωτές και φωτοσηµάνσεις της εγκατάστασης των ιατρικών 
αερίων των χειρουργείων και της χειρουργικής κλινικής του 4ου ορόφου στο κτίριο 
παραρτήµατος του Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο θα αποξηλωθούν και θα παραδοθούν στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 
 
Επιπρόσθετα, ο µειωτής του οξυγόνου της εγκατάστασης των ιατρικών αερίων των 
χειρουργείων που θα αποξηλωθεί, θα τοποθετηθεί στην εγκατάσταση του οξυγόνου του 
5ου ορόφου.  
 
Θα πραγµατοποιηθούν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις σωληνώσεων του δικτύου 
οξυγόνου ώστε µε τον υφιστάµενο µειωτή οξυγόνου του 5ου ορόφου και το µειωτή 
οξυγόνου που θα προκύψει από την ανωτέρω αποξήλωση να κατασκευαστεί διάταξη 
διπλού µειωτή οξυγόνου β’ σταδίου εντός του υφιστάµενου κουτιού µειωτών ιατρικών 
αερίων του 5ου ορόφου. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες για 
την ανωτέρω µετατροπή και τη διασύνδεση των µειωτών οξυγόνου µε την υφιστάµενη 
φωτοσήµανση      
 
2. TEXNIKΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
2.1 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Β’ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
 
Οι υποσταθµοί β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα 
τοποθετηθούν στα δευτερεύοντα δίκτυα του οξυγόνου, του πρωτοξειδίου του αζώτου, 
του πεπιεσµένου ιατρικού αέρα 4bar, του πεπιεσµένου αέρα 8bar και του κενού και θα 
διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE.  
 
Οι υποσταθµοί β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα 
παρέχουν σηµεία ελέγχου και αποµόνωσης τµηµάτων των δικτύων ιατρικών αερίων 
(χειρουργικές αίθουσες, αίθουσα ανάνηψης και κλινικής)  
 
Οι υποσταθµοί β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα είναι 
κατάλληλοι  για τον έλεγχο της πρωτογενούς και δευτερογενούς πιέσεως και θα είναι 
σύµφωνοι µε τους κανονισµούς ISO 7396 (EN 737-3 και EN 738-2). 
 
Οι υποσταθµοί β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα 
εξυπηρετούν τέσσερα (4) ιατρικά αέρια (οξυγόνο , πρωτοξείδιο αζώτου , ιατρικό 
αέρα 4bar, αέρα 8bar) και κενό για τις χειρουργικές αίθουσες 2 και 3,  πέντε (5) ιατρικά 
αέρια (οξυγόνο , πρωτοξείδιο αζώτου , ιατρικό αέρα 4bar, αέρα 8bar, διοξειδίου 
άνθρακα ) για τη χειρουργική αίθουσα 1 και την αίθουσα ανάνηψης και ένα (1) 
ιατρικό αέριο (οξυγόνο ) και κενό για τη χειρουργική κλινική.  
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Ο πίνακας του υποσταθµού β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών 
αερίων θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο µεταλλικό κυτίο πάχους 1.5mm 
ηλεκτροστατικά βαµµένου, θα διαθέτει γαλβανισµένη µεταλλική πόρτα πάχους 1.5mm 
ηλεκτροστατικά βαµµένη µε κλειδαριά και κατάλληλα ανοίγµατα για την ανάγνωση των 
ενδείξεων πίεσης των ιατρικών αερίων και του κενού, θα φέρει κατάλληλες αναµονές και 
υποδοχές για σύνδεση µε το δίκτυο ιατρικών αερίων και τη στήριξή του στα δοµικά 
στοιχεία τις εγκατάστασης καθώς και ανεξίτηλη πολυκαρβουνική πινακίδα σύµφωνα µε 
τις κανονισµούς ΕΝ 60601-1, µε την ονοµασία, µε το χρωµατισµό και µε το χηµικό 
σύµβολο του αντίστοιχου αερίου. 
 
Ο πίνακας του υποσταθµού β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών 
αερίων θα διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήµατα, ανάλογα µε τον αριθµό και τον τύπο των 
αερίων που τροφοδοτεί: 
 
• Για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια (οξυγόνο , πρωτοξείδιο αζώτου , ιατρικό 

αέρα 4bar, αέρα 8bar, διοξείδιο άνθρακα ) δύο (2) µειωτές πιέσεως σε 
παράλληλη σύνδεση µε δυνατότητα ρύθµισης της δευτερογενούς πίεσης κατά 
βούληση στα κατάλληλα όρια µε τη χρήση ειδικού εργαλείου. 

• Ένα (1) ορειχάλκινο φίλτρο εισόδου σε κάθε µειωτήρα. 
• Ένα (1) µανόµετρο χαµηλής πιέσεως 0-16bar για τον έλεγχο της πρωτογενούς 

πιέσεως στην είσοδο κάθε µειωτή για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια. 
• Ένα (1) µανόµετρο χαµηλής πιέσεως 0-10bar για τον έλεγχο της δευτερογενούς 

πιέσεως στην έξοδο κάθε µειωτή για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια. 
• ∆ύο (2) διακόπτες On/Off ελέγχου και διακοπής ιατρικών αερίων, µισής στροφής, µε 

ορειχάλκινο σώµα και φλάντζες από PTFE στην είσοδο και την έξοδο αντίστοιχα 
κάθε µειωτή πίεσης για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια. 

• Μία (1) εφεδρική λήψη εκτάκτου ανάγκης ANFOR (GS) για κάθε ιατρικό αέριο 
(οξυγόνο , πρωτοξείδιο αζώτου , ιατρικό αέρα 4bar, αέρα 8bar, διοξείδιο 
άνθρακα ). 

• Ένα (1) διακόπτη On/Off ελέγχου και διακοπής κενού, µισής στροφής, µε 
ορειχάλκινο σώµα και φλάντζες από PTFE. 

• Ένα (1) κενόµετρο -1…0 bar για τον έλεγχο της πιέσεως του κενού 
• Για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια (οξυγόνο , πρωτοξείδιο αζώτου , ιατρικό 

αέρα 4bar, αέρα 8bar, διοξείδιο άνθρακα ) ένα αναλογικό αισθητήριο πιέσεως 0 
…16bar, 0…20mA, προγραµµατιζόµενο και ακρίβειας FS ±0,5% 

• Για το κενό ένα αναλογικό αισθητήριο πιέσεως -1…0 bar, 0…20mA, 
προγραµµατιζόµενο και ακρίβειας FS ±0,5% 

 
Όλα τα ανωτέρω αναλογικά αισθητήρια του πίνακα του συστήµατος ελέγχου - 
σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα διασυνδεθούν στα αντίστοιχα τοπικά 
σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού υποσταθµού. 
 
Παρατήρηση: Σύµφωνα µε τις νέες Προδιαγραφές για συστήµατα σωληνώσεων ιατρικών 
αερίων και κενού και συστήµατα αποµάκρυνσης αναισθητικών αερίων (Απόφαση 
Εγκρίσεως: ∆Υ8/Β/οικ.115301/26-08-2009) του Υπουργείου Υγείας, όλοι οι σταθµοί 
υποβιβασµού πίεσης πρέπει να διαθέτουν διπλή διάταξη µειωτών για κάθε αέριο και για 
οποιοδήποτε τµήµα της εγκατάστασης των ιατρικών αερίων (νοσηλεία, εντατική, 
χειρουργεία κλπ.). 
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2.2 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού για τον έλεγχο από απόσταση 
της διακυµάνσεως των ορίων της πιέσεως (µέγιστο - ελάχιστο) θα είναι ηλεκτρονικού 
τύπου, πέντε (5) ιατρικών αερίων και κενού (Ο2 – Ν2Ο – Air – Air 800 – CO2 - Vac), 
κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7396 (ΕΝ737-3) και πλήρες 
τροφοδοτικού 220/24V µε διπλούς µετασχηµατιστές αποµόνωσης.  
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι διευθυνσιοδοτούµενο 
(Ethernet IP- based) και κατάλληλο για σύνδεση σε δίκτυο LAN. 
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) 
αναλογικές εισόδους για τη σύνδεση αισθητηρίων (transducers) και τουλάχιστον δέκα 
(10) ψηφιακές εισόδους για τη σύνδεση αισθητηρίων (switches). 
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει τουλάχιστον δώδεκα 
(12) ψηφιακές εξόδους για τη σύνδεση του είτε µε δεύτερο τοπικό σύστηµα είτε µε 
κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού είτε µε σύστηµα BMS. 
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι εφοδιασµένο µε οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD Display) επί της οποίας µεταφέρονται συνεχώς οι τιµές των 
πιέσεων των αερίων ή η κατάσταση των πιέσεων των αερίων (χαµηλή – κανονική – 
υψηλή)  ανάλογα µε τα αισθητήρια που είναι εφοδιασµένοι οι πίνακες των υποσταθµών 
και µηνύµατα σχετικά µε την κατάσταση λειτουργίας/συναγερµού αυτών. 
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει οπτικά και ακουστικά 
µέσα ενδείξεως κατάστασης/σφάλµατος/συναγερµού. Συγκεκριµένα θα διαθέτει τρία (3) 
led για την ένδειξη της κατάστασης πίεσης του κάθε αερίου (χαµηλή – υψηλή σε κόκκινο 
χρώµα και κανονική σε πράσινο χρώµα) και βοµβητή αναγγελίας 
σφάλµατος/συναγερµού. Θα διαθέτει µπουτόν σίγασης του ηχητικού συναγερµού 
(silence button) και λειτουργία επαναφοράς του ηχητικού σήµατος µετά από 15’ για την 
υπενθύµιση της µη αποκατάστασης της βλάβης.   
 
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει Test Button (Self 
Diagnostics) για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του. 
 
Ο ηλεκτρονικός πίνακας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού θα 
είναι κατασκευασµένος ώστε να µπορεί να συνεργάζεται απευθείας και εναλλακτικά µε 
αναλογικά αισθητήρια (transducers 4-20mA) και ψηφιακά αισθητήρια (pressure switches 
Οn/Off)  για να έχουµε ενδείξεις πίεσης σε πραγµατικό χρόνο στο LCD display των 
σταθµών υποβιβασµού. 
 
Μέσω προγραµµατισµού της µονάδας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και 
συναγερµού θα είναι δυνατή η ρύθµιση του τύπου και των ορίων των αισθητηρίων και η 
διαµόρφωση των µηνυµάτων σφαλµάτων/συναγερµού. 
 
Οι συνδέσεις των καλωδίων θα είναι σε συνδεσµολογία NC (Normally Closed) έτσι ώστε 
να γίνονται αντιληπτές οι αστοχίες στην συνδεσµολογία ή η διακοπή σύνδεσης. Η 
αστοχία των αισθητηρίων θα γίνεται αντιληπτή µε αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη LCD 
και τα αντίστοιχα ενδεικτικά led. 
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Ο ηλεκτρονικός πίνακας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού θα 
έχει δυνατότητα διασύνδεσης µε συγκεντρωτική µονάδα παρακολούθησης και ελέγχου, 
επαναλήπτη σηµάτων (repeater) και συστήµατος BMS. 
 
Τηλεπιτήρηση πίνακα τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού 
 

Ο ηλεκτρονικός πίνακας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού θα 
είναι εφοδιασµένος µε RJ45/10Τ connector για TCP/IP σύνδεση των επιµέρους 
πλακετών (τοπικές – επαναλήπτες) και θα έχει δυνατότητα τηλεπιτήρησης και 
ενδοεπικοινωνίας των πλακετών.  
 
Η κάθε πλακέτα θα είναι εφοδιασµένη µε δικό της IP address και θα χρησιµοποιείται το 
ίδιο φυσικό δίκτυο data της δοµηµένης καλωδίωσης του νοσοκοµείου για την 
διασύνδεση τους αλλά µε άλλη διαφορετική subnet musk (192.168.*.*). 
 
Ο ηλεκτρονικός πίνακας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού θα 
διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας τύπου Ethernet µε τη χρήση του οποίου µπορούν να 
ληφθούν όλες οι ενδείξεις του συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού των 
ιατρικών αερίων (ένδειξη πίεσης λειτουργίας του επιτηρούµενου αερίου, σφάλµατα 
υψηλής χαµηλής πίεσης αερίου, σφάλµα αισθητηρίου) και να µεταφερθούν στο σύστηµα 
επιτήρησης του νοσοκοµείου (BMS), µε µοναδική προϋπόθεση τη διασύνδεση του 
πίνακα µε το δίκτυο data της δοµηµένης καλωδίωσης του νοσοκοµείου. 

 

 

 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου τα 
κατασκευαστικά σχέδια της αναβαθµισµένης εγκατάστασης ιατρικών αερίων των 
χειρουργείων και της χειρουργικής κλινικής του 4ου ορόφου στο κτίριο παραρτήµατος του 
Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο. 
 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου τα πιστοποιητικά, 
τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης όλων των επιµέρους εξαρτηµάτων και 
συσκευών του εξοπλισµού. 
 
4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου στις οποίες θα 
πραγµατοποιηθούν οι εργασίες και εγκαταστάσεις µε επιτόπου επίσκεψη στους χώρους και να 
προβεί στις απαραίτητες συνεννοήσεις µε την Τεχνική Υπηρεσία για τον τρόπο εκτέλεσης των 
απαιτούµενων εργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µε την επίβλεψη και τη σύµφωνη γνώµη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 
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5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς του προσφερόµενου εξοπλισµού θα πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης:  
 
• Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε άµεση ανταπόκριση και µε 

παραποµπές ανά κεφάλαιο και παράγραφο της τεχνικής περιγραφής, των τεχνικών 
προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διακήρυξης. 

• Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών (prospectus) ή δικαιολογητικά σε πρωτότυπα 
ή αντίγραφα όλων των στοιχείων και των εξαρτηµάτων του προσφερόµενου 
εξοπλισµού, από όπου θα προκύπτει µε σαφή και αδιαµφισβήτητο τρόπο η 
αναγνώριση αυτών (µάρκα, τύπος, κωδικός κτλ.) ώστε να είναι δυνατή η τεχνική 
αξιολόγησή τους.  

 
Τα κατατιθέµενα prospectus και δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα 
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που αναγράφονται στις προσφορές θα είναι 
πρωτότυπα ή αντίγραφα του κατασκευαστικού οίκου, ή εκτυπώσεις από επίσηµες 
τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των 
οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα 
υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο οίκος 
κατασκευής που προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του 
στις αγορές (ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.  
 
• Αναλυτικό Φύλλο Συµµόρφωσης - Τεκµηρίωσης µε την τεχνική περιγραφή των 

προσφερόµενων ειδών, το οποίο θα περιλαµβάνει µε πληρότητα και αναλυτικά, όλες 
τις απαντήσεις – προσφορές (ανά παράρτηµα, κεφάλαιο, παράγραφο κλπ.), µε 
παραποµπή για τεκµηρίωση στα συνηµµένα τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια (π.χ. 
«βλέπε prospectus No……. σελίδα……») και λοιπά δικαιολογητικά.  

 
Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού 
χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή - αντιστοιχία, µεταξύ κειµένου ανά 
παράγραφο και prospectus, θα αποκλείονται.  
 
Προσφορές οι οποίες στην Τεχνική Περιγραφή ή στο Φύλλο Συµµόρφωσης – 
Τεκµηρίωσης κλπ. είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις για τεκµηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους 
του διαγωνισµού και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.  

 
• ∆ήλωση της χώρας καταγωγής των προσφερόµενων ειδών.  
• Την παρεχόµενη χρονική εγγύηση των προσφεροµένων ειδών, όπως αυτή ζητείται 

από την τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές.  
 
6. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στο Σχεδιασµό, 
Παραγωγή, Ποιοτικό Έλεγχο, Τοποθέτηση συστηµάτων παροχής ιατρικών αερίων και 
διανοµής κενού και στο Σχεδιασµό, Εγκατάσταση, Έλεγχο, Πιστοποίηση δικτύων και 
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κέντρων διανοµής ιατρικών αερίων και στη Συντήρηση και Επισκευή εγκαταστάσεων 
ιατρικών αερίων.  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία στη µελέτη και 
εγκατάσταση δικτύων ιατρικών αερίων.  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει προµηθεύσει και εγκαταστήσει ίδιο ή 
αντίστοιχο µε τον προσφερόµενο εξοπλισµό σε τρία (3) αντίστοιχα έργα, τα οποία 
βρίσκονται σε λειτουργία καταθέτοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής λειτουργίας. 
  
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ευρωπαϊκής ή 
αµερικάνικης χώρας προέλευσης, µε συνεχή παρουσία (πώληση, τεχνική υποστήριξη, 
ανταλλακτικά κτλ.) στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. 
 
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα διαθέτει σήµανση CE και θα είναι πιστοποιηµένος για χρήση 
σε εγκατάσταση ιατρικών αερίων. 
 
Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο χρησιµοποιώντας εξοπλισµό από τον ελάχιστο δυνατό 
αριθµό κατασκευαστικών οίκων για λόγους κατασκευαστικής αξιοπιστίας, οµοιοµορφίας και 
ευκολίας µελλοντικά στην ανεύρεση ανταλλακτικών. 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου απαγορεύεται σαφώς η οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση του 
προσφερόµενου εξοπλισµού (µάρκα, τύπος, κωδικός κτλ.) όπως αυτός έχει διατυπωθεί στην 
τεχνική προσφορά του Αναδόχου. Εφόσον, για λόγους ανωτέρας βίας προκύψει σηµαντικός 
λόγος για την αλλαγή ή αντικατάσταση στοιχείων του εξοπλισµού ο Ανάδοχος οφείλει να 
ενηµερώσει αιτιολογηµένα το Νοσοκοµείο και να προσκοµίσει εκ νέου τεχνικά φυλλάδια του 
προτεινόµενου εξοπλισµού που θα αντικαταστήσει τον αρχικώς προσφερόµενο εξοπλισµό από 
όπου θα προκύπτουν ίδια ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα αρχικώς 
προσφερθέντα. Οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση στοιχείων του εξοπλισµού όπως 
αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου θα είναι δυνατή µόνο µετά τη σύµφωνη 
γνώµη του Νοσοκοµείου     
 
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες δοκιµές και ελέγχους καλής λειτουργίας 
του εξοπλισµού επί τόπου του έργου παρουσία της Επίβλεψης του έργου και θα 
εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου (4 άτοµα) µε επίδειξη της 
λειτουργίας και των λεπτοµερειών του ανωτέρω εξοπλισµού. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει και να παραδώσει τον ανωτέρω 
εξοπλισµό σε πλήρη και κανονική λειτουργία και να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες 
δοκιµές και ελέγχους για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τον προσφερόµενο 
εξοπλισµό για δύο (2) έτη τουλάχιστον από την εγκατάστασή του για κάθε βλάβη που 
δεν οφείλεται σε κακό χειρισµό, αµέλεια ή άλλη εξωτερική αιτία. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του προσφερόµενου 
εξοπλισµού από άποψης συντήρησης και διαθεσιµότητας ετοιµοπαράδοτων 
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη από την εγκατάστασή του. 
 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
ορίζεται σε δύο ηµέρες και θα καθοριστεί σε σχέση µε το πρόγραµµα των χειρουργείων 
και της κλινικής του Νοσοκοµείου. 


