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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                               
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

                                                                      

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ.         : 73300
Πληροφορίες    : Ε. Λιονάκη - E. Ντουσάκης                        
Τηλέφωνο         : 28210- 22300                                          
 Email             : supplies@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 42511200-3), την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 Kg (CPV 39713200-5), ΕΝΌΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG ΚΑΙ 

ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CPV 

39713211-5) για την αναβάθμιση των υποδομών του ΓΝ Χανίων

Σχετικά: 
1. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
2. Οι διατάξεις το Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

3. Οι Διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν 4958/21.07.2022 σχετικά με την έγκριση  προμηθειών 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την  Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού - Τροποποίηση άρθρου 79 ν. 4915/2022.

4. Το με Α.Π. 38740/07.09.2022 Έγγραφο του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
5. Το με Α.Π. 43804/07.10.2022 Έγγραφο του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
6. Η με Α.Π. 25467/10.10.2022  (ΑΔΑ ΩΧΦΖ46907-ΞΦΔ) Πράξη Διοικητή
7. Το με Α.Π. 25559/11.10.2022 Έγγραφο προς την επιτροπή διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
8. Το με Α.Π. 25582/11.10.2022 Έγγραφο προς την επιτροπή διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
9. H με θέμα 30ο / πρακτικό 36ο / 24-11-2022 Απόφαση ΔΣ (AΔΑ ΩΤΟΣ46907Τ-ΩΩΒ) σχετικά με την 

επικύρωση της με  (ΑΔΑ ΩΧΦΖ46907-ΞΦΔ) Πράξης Διοικητή.
10. Το με Α.Π. 29309/18.11.2022 Διαβίβαση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 42511200-3)για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χανίων
11. Το με Α.Π. 29313/18.11.2022 Διαβίβαση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΔΥΟ (2) 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120KG, ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG(CPV39713200-5) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CPV 39713211-5) για τις ανάγκες του ΓΝ Χανίων

12. H με θέμα 28ο / πρακτικό 36ο / 24-11-2022 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ ΩΤ9946907Τ-5ΤΡ) Σχετικά με την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για την 
έκδοση Έγκρισης Σκοπιμότητας

Έπειτα από την με 28ο / πρακτικό 36ο / 24-11-2022 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ ΩΤ9946907Τ-

5ΤΡ) του ΓΝ Χανίων, προσκαλούμε σε ανοικτή (Α)΄ Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο
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συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων 

και σχολίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 

42511200-3), την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 Kg (CPV 39713200-5), ΕΝΌΣ (1) 

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

(CPV 39713211-5) για την αναβάθμιση των υποδομών του ΓΝ Χανίων

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 15  ημέρες.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο 
σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανιών  
(www.chaniahospital.gr).
Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης 
άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση 
σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή 
άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν 
γίνεται επισύναψη αρχείων. 
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα 
αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανιών  
(www.chaniahospital.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη 
διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. 
Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται 
αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας 
της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι 
νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) 
στοιχεία: 

1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 
3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
4) Την εμπειρία. 
5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που  προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των 

τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε 
στον επίσημο ιστότοπο αυτής.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας 
Διαβούλευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

http://www.chaniahospital.gr/
http://www.chaniahospital.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές συντάχθηκαν με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό 
του εξοπλισμού και τη γενικότερη αναβάθμιση του κέντρου πεπιεσμένου αέρα, καθώς 
και του κέντρου κενού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Στο αντικείμενο του 
διαγωνισμού συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η εγκατάσταση και η παράδοση σε 
κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας των αναβαθμισμένων κέντρου κενού και 
πεπιεσμένου αέρα, καθώς και οι εργασίες που απαιτούνται για την αποξήλωση του 
εξοπλισμού των υφιστάμενων κέντρων κενού και αέρα. Τα νέα, αναβαθμισμένα 
συστήματα θα συνδεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο του Νοσοκομείου με τις 
κατάλληλες τροποποιήσεις που περιγράφονται παρακάτω. Στον Πίνακα 1 που 
ακολουθεί δίνεται συνοπτικά ο βασικός νέος απαιτούμενος εξοπλισμός, ενώ στις 
επόμενες ενότητες περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις σε υλικά και εργασίες και 
η λειτουργία του νέου εξοπλισμού. Στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη περιλαμβάνεται 
η προμήθεια του εξοπλισμού και οι αντίστοιχες εργασίες εγκατάστασης. 
Πίνακας 1: Προστιθέμενος εξοπλισμός κέντρων παραγωγής κενού και πεπιεσμένου αέρα 

Α/Α Περιγραφή εξοπλισμού - υλικών Τεμάχια Προϋπολο-
γιζόμενη  
δαπάνη

Παρατηρήσεις

1 Κέντρο Πεπιεσμένου Ιατρικού Αέρα 67.000 €

1.1 Αεροσυμπιεστής, ≥  26 kW/35Hp, 3 Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής σταθερών στροφών, 
παροχής ≥ 225 m3/h @ 9÷9,5bar

1.2 Αεριοφυλάκιο γαλβανισμένο μέσα-έξω 3 2.000 L

1.3 Ξηραντήρας προσροφητικός 2 Παροχή ≥ 180 m3/h

1.4 Ξηραντήρας ψυκτικός 1 Παροχή ≥ 100 m3/h

1.5 Πίνακας ηλεκτρονικός  με αισθητήριο για την 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τον έλεγχο του 
σημείου δρόσου

1 Με δυνατότητα τηλεπιτήρησης και αποστολής 
ειδοποιήσεων (e-mail/sms)  σε περίπτωση σφαλμάτων / 
συναγερμών

1.6 Φίλτρο αέρα 2 Παροχή ≥ 290 Νm3/h

1.7 Φίλτρο αποστείρωσης 2 Παροχή ≥ 290 Νm3/h

1.8 Φίλτρο συμπυκνωμάτων 1 Παροχή ≥ 290 Νm3/h

1.9 Φίλτρο αέρα 1 Παροχή ≥ 100 m3/h

1.10 Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 3

1.11 Διαχωριστής νερού-λαδιού 1 Δυναμικότητας ≥ 300 m3/h

1.12 Σετ αισθητηρίων μέτρησης ποιότητας 
παραγόμενου αέρα με την αντίστοιχή πλακέτα

1

2 Κέντρο Κενού 24.000 €

2.1 Αντλία κενού 3 Παροχή ≥ 190 m3/h

2.2 Βακτηριολογικό Φίλτρο 2 ≥ 190 m3/h έκαστο

3 Δίκτυο διανομής Ιατρικών Αερίων

 Φ35x1mm, κέντρο πεπ. αέρα
 Φ64x1.5mm, κέντρο κενού

1 4.270 € Για την όδευση των ιατρικών αερίων στους επιθυμητούς 
χώρους

4 Πίνακας ελέγχου λειτουργίας κέντρου 
πεπιεσμένου αέρα (4 πηγές)  και κενού (3 πηγές)

2 1.500 € Δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
συμπιεστών και τεσσάρων (4) αντλιών κενού

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 96.770,00€

Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 119.994,80€
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα παροχής αέρα γενικής-βιομηχανικής και ιατρικής χρήσης θα 
τροφοδοτείται από τους τρεις νέους αεροσυμπιεστές και έναν υπάρχοντα 
αεροσυμπιεστή παραγωγής αέρα γενικής χρήσης. 
Η γραμμή παραγωγής πεπιεσμένου αέρα γενικής χρήσης θα αποτελείται από μία νέα  
ανεξάρτητη γραμμή επεξεργασίας βιομηχανικής χρήσης, καθώς και την υπάρχουσα 
σε παράλληλη διάταξη, ενώ θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου νέα γραμμή 
παραγωγής αέρα ιατρικής χρήσης.

Το προσφερόμενο σύστημα θα φέρει σήμανση CE class II b  και θα είναι σύμφωνο 
με τους παρακάτω αναφερόμενους κανονισμούς:

 ΕΝ ISO 7396-1:2007  Medical gas pipeline systems -- Part 1: Pipeline 
systems for compressed medical gases and vacuum (για το σύνολο του 
δικτύου).

 93/42/EΕC, class II b 

Η γραμμή παραγωγής αέρα θα περιλαμβάνει τα υποσυστήματα:

1. Επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα

2. Διαχείριση απορρεόντων συμπυκνωμάτων

Σε επίπεδο κατασκευής του συγκροτήματος, τα όμοια στοιχεία της γραμμής 
παραγωγής θα είναι σε παράλληλη διάταξη, με τμηματικές ενδιάμεσες διασυνδέσεις 
των υποσυστημάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιατάρακτη λειτουργία και 
ευελιξία σε περιπτώσεις συντηρήσεων ή σφαλμάτων.

Β. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) νέων αεροσυμπιεστών η οποίοι 
θα είναι κατάλληλοι για παραγωγή πεπιεσμένου αέρα προοριζόμενου για ιατρική 
χρήση   (Πίνακας 2). Οι τρεις νέοι αεροσυμπιεστές θα συνδεθούν σε κοινό συλλέκτη 
με τον υπάρχοντα αεροσυμπιεστή και θα λειτουργούν σε έναν κύκλο εναλλαγής 
τεσσάρων αεροσυμπιεστών. Για τον έλεγχο λειτουργίας τους θα χρησιμοποιείται 
πλήρως αυτόματη ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, ώστε να παρέχεται αξιόπιστη και 
σταθερή παροχή αέρα σε προκαθορισμένο επίπεδο πίεσης. 
Οι αεροσυμπιεστές θα είναι περιστροφικοί, με ηχομόνωση και εκτεταμένες 
δυνατότητες παρακολούθησης. Το σύστημα αεροσυμπιεστών περιλαμβάνει 
περιστροφικό κοχλιοφόρο στοιχείο συμπίεσης με απευθείας μετάδοση κίνησης από 
έναν κινητήρα πλήρως κλειστού τύπου με ψύξη ανεμιστήρα, ολοκληρωμένο σύστημα 
λίπανσης και ψύξης, και ενσωματωμένο διαχωριστή λαδιού/νερού μέσα σε ένα 
ηχομονωμένο περίβλημα που μειώνει τις στάθμες θορύβου. Επιπλέον, κάθε 
αεροσυμπιεστής θα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 Ο αεροσυμπιεστής θα είναι ελαιολίπαντος, με απευθείας μετάδοση κίνησης, 
σταθερών στροφών .



5

 Ο κινητήρας του κοχλία να είναι κλάσης ΙΕ3 ή καλύτερης, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό σχέδιο κατάταξης.

 Ο συμπιεστής να είναι κατάλληλος για υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και συγκεκριμένα μεγαλύτερες των 45 οC 

 Η στάθμη θορύβου να είναι ≤ 70 dB στο 100% του φορτίου. 
 Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και διατάξεις (π.χ. μετάψυξη, αυτόματη 

εξυδάτωση, φυγοκέντρηση κλπ.) έτσι ώστε ο αέρας που διοχετεύεται στο 
δίκτυο να είναι ξηρός. 

 Να διαθέτει διαχωριστήρες και φίλτρα λαδιού ώστε η ποσότητα του 
υπολειπόμενου λαδιού στον αέρα να είναι ≤ 3 mg/m3.

 Διατίθεται πιστοποίηση κατά ISO 9001/2015 ή 13485.

Οι αεροσυμπιεστές θα πρέπει να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή και να έχουν 
ενδείξεις χειρισμού και λειτουργίας καθώς και μηνύματα συναγερμού και τεχνικής 
συντήρησης. Οι αεροσυμπιεστές θα πρέπει να διαθέτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 Ωρομετρητή για λειτουργία με φορτίο και χωρίς φορτίο.

 Ενδείξεις μέτρησης θερμοκρασιών λαδιού και εξερχόμενου τελικού αέρα.

 Ενδείξεις για την καλή λειτουργία του αεροσυμπιεστή και εμφάνιση στην 
οθόνη τυχόν σφαλμάτων.

 Δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων, πίεσης και θερμοκρασιών.

 Έλεγχο της κατάστασης του διαχωριστή.

 Έλεγχο του φίλτρου αέρα εισαγωγής.

 Έλεγχο της θερμοκρασίας του συμπιεστή και αυτόματη διακοπή της 
λειτουργίας σε περίπτωση υπέρβασης ορίων. 

 Αυτόματη επανεκκίνηση της λειτουργίας τους χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση 
σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της ηλεκτρικής παροχής.

 Το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του αεροσυμπιεστή να 
αποδεικνύεται από έντυπα του κατασκευαστή (να κατατεθούν με την 
προσφορά).

Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά αεροσυμπιεστών

Τύπος Κοχλιοφόρος σταθερών στροφών απευθείας 
σύμπλεξης

Τεμάχια 3
Πίεση λειτουργίας (max) 10 bar
Παροχή ≥ 220 m3/h @ 9÷9,5bar
Υπολειπόμενο λάδι ≤ 3 mg/m3

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°...45°C
Ηλεκτρική Ισχύς ≥ 26 kW
Ηλεκτρική τάση 400 Vac, 50Hz
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Γ. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ

Στο κέντρο πεπιεσμένου αέρα θα εγκατασταθούν τρία (3) νέα αεροφυλάκια 
χωρητικότητας 2000 λίτρων έκαστο (Πίνακας 3). Τα αεροφυλάκια θα είναι 
μεταλλικά, γαλβανισμένα εσωτερικά και εξωτερικά και θα τοποθετούνται στην 
είσοδο του συγκροτήματος παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, μετά 
τους αεορσυμπιεστές, ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η επάρκεια της 
ποσότητας αέρα που απαιτείται. Τα τρία αεροφυλάκια θα τοποθετηθούν παράλληλα 
μέσω βαλβίδας απομόνωσης για την επιλεκτική διασύνδεσή τους με τη γραμμή 
παραγωγής αέρα ιατρικής/βιομηχανικής χρήσης.
Τα παραπάνω δοχεία θα φέρουν πιστοποιημένες βαλβίδες ασφαλείας μεγέθους 
ανάλογες με το μέγεθος των δοχείων, βαλβίδες αυτόματης εξυδάτωσης και ευκρινή 
ένδειξη της πίεσης τους και θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την οδηγία PED 
97/23/EC.
Το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του αεροφυλακίου να αποδεικνύεται από 
έντυπα του κατασκευαστή (να κατατεθούν με την προσφορά).

Πίνακας 3: Τεχνικά χαρακτηριστικά αεροφυλακίων

Τύπος Κατακόρυφο, Μεταλλικό
Όγκος 2.000 λίτρα
Εσωτερική/εξωτερική 
επεξεργασία Γαλβανισμένα εν θερμώ

Θερμοκρασία -10ºC  έως 120ºC
Μέγιστη πίεση δοκιμής 16,5bar.
Πίεση λειτουργίας 11,5bar (max).

Δ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Το σύστημα θα αποτελείται από μία νέα (1) ανεξάρτητη γραμμή παραγωγής 
πεπιεσμένου αέρα βιομηχανικής χρήσης, ικανότητας παροχής ≥ 90 Nm3/h (η παροχή 
ορίζεται σε κανονικές συνθήκες, ΚΣ), η οποία θα  συνδεθεί με την υπάρχουσα σε 
παράλληλη διάταξη. 

Δ.1 ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ

Στη γραμμή παραγωγής αέρα βιομηχανικής χρήσης προβλέπεται η εγκατάσταση ενός 
ψυκτικού ξηραντήρα δυναμικότητας τουλάχιστον 10% μεγαλύτερης από την 
ποσότητα αέρα που απαιτείται σε συνθήκες περιβάλλοντος 40 οC για την παραγωγή 
πεπιεσμένου αέρα βιομηχανικής χρήσης. Ο νέος ξηραντήρας θα συνδεθεί σε 
παράλληλη διάταξη με τον υπάρχοντα ξηραντήρα ψυκτικού τύπου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφεδρεία.
Τα χαρακτηριστικά του ξηραντήρα θα είναι τα ακόλουθα:

1. Σημείο δρόσου (+3 οC).
2. Μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 14 barg, θερμοκρασία περιβάλλοντος 

λειτουργίας 45οC κατ’ ελάχιστον.
3. Μέγιστη θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 50 οC κατ’ ελάχιστον.
4. Τύπος ψυκτικού μέσου R134a ή άλλο φιλικό προς το περιβάλλον.
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5. Μέτρηση επιδόσεων σύμφωνα με το DIN ISO 7183.
6. Το ξηραντήριο θα πρέπει να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης στο 

δίκτυο και να φέρει ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.
7. Θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
8. Θα πρέπει να ρυθμίζει τη λειτουργία της ηλεκτρικής αποστράγγισης των 

συμπυκνωμάτων, η οποία είναι ανάλογη με τις συνθήκες περιβάλλοντος.
9. Το ξηραντήριο θα προστατεύεται από προφίλτρα, έτσι ώστε το υπόλοιπο 

λαδιού στον εισερχόμενο αέρα να είναι μικρότερο ή ίσο από 0.01 mg/m3 
στους 20 οC στα 7 barg.

Για τη διαστασιολόγηση της παροχής του ξηραντηρίου θα λαμβάνονται συντελεστές 
διόρθωσης για τις εξής συνθήκες:

 Πίεση λειτουργίας 7 barg

 Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 ºC, κατ΄ ελάχιστον.

 Μέγιστη θερμοκρασία πεπιεσμένου αέρα στο σημείο εισόδου 45 ºC κατ΄ 
ελάχιστον ή 40 ºC κατ΄ ελάχιστον εάν χρησιμοποιηθεί κάποιο σύστημα 
πρόψυξης του αέρα.

 Σημείο δρόσου +3 ºC PDP για τις προαναφερθείσες συνθήκες. Η ικανότητα 
παροχής σε m3/h, για τις παραπάνω συνθήκες λειτουργίας θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον όση του ενός ζητούμενου αεροσυμπιεστή.

Το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του ξηραντήρα να αποδεικνύεται από 
έντυπα του κατασκευαστή (να κατατεθούν με την προσφορά).

Δ.2 ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΑΈΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Στη γραμμή παραγωγής αέρα γενικής-βιομηχανικής χρήσης θα εγκατασταθούν τα 
κάτωθι φίλτρα για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος: 

 Ένα (1) φίλτρο εξόδου απομάκρυνσης σωματιδίων 0,01 micron παροχής ≥ 90 
m3/h.

 Ένα (1) φίλτρο εξόδου απομάκρυνσης ατμών λαδιού 0,003 ppm  παροχής ≥ 
90 m3/h.

Ε. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης θα αποτελείται από δυο 
νέες ανεξάρτητες παράλληλες γραμμές, με ικανότητα παροχής τουλάχιστον 180 m3/h 
ανά γραμμή και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ε.1 ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΙ

Θα τοποθετηθούν δύο (2) νέου τύπου προσροφητικοί ξηραντήρες στη γραμμή 
παραγωγής αέρα ιατρικής χρήσης, με ικανότητα παροχής τουλάχιστον 180 m3/h, που 
θα διαθέτουν έκαστος: 

1) Δύο στήλες αφύγρανσης αέρα για επίτευξη σημείου δρόσου σύμφωνα με EN 
ISO 7396-1.
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2) Μία στήλη απομάκρυνσης CO, CO2 για επίτευξη ποιότητας αέρα σύμφωνα με 
EN ISO 7396-1.

3) Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου σημείου δρόσου και εξοικονόμησης ενέργειας.

4) Κεντρική μονάδα LCD με απεικόνιση του σημείου δρόσου, των πιέσεων και 
των σφαλμάτων.

5) Δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση και ενσωματωμένη θύρα RJ45 
για σύνδεση στο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης του Νοσοκομείου.

6) Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.
7) Φίλτρο απομάκρυνσης σωματιδίων 1 micron στην είσοδο του ξηραντήρα.

8) Φίλτρο απομάκρυνσης σωματιδίων 0,01 micron στην είσοδο του ξηραντήρα.

9) Φίλτρο απομάκρυνσης προσροφητικού υλικού 1 micron στην έξοδο του 
ξηραντήρα.

10) Φίλτρο απομάκρυνσης ατμών λαδιού 0,003 ppm στην έξοδο του ξηραντήρα.

11) Φίλτρο αποστείρωσης στην έξοδο του ξηραντήρα.

Τα φίλτρα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών παραγόμενου αέρα σύμφωνα 
με τα πρότυπα ISO 12500-1, 8573-2, ISO 12500-3, EN 1822-5. Το συγκρότημα 
ξηραντήρα - φίλτρων θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο και θα συνδεθεί σε πλήρη 
λειτουργία. Οι ξηραντήρες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

Το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του ξηραντήρα να αποδεικνύεται από 
έντυπα του κατασκευαστή (να κατατεθούν με την προσφορά). 

Ε.2 ΦΙΛΤΡΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΑΈΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συγκεντρωτικά, στη γραμμή παραγωγής πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης θα 
εγκατασταθούν:

 Οκτώ (8) φίλτρα επεξεργασίας αέρα, παροχής τουλάχιστον 290 m3/h στην 
είσοδο και έξοδο κάθε προσροφητικού ξηραντήρα

 Δύο (2) φίλτρα αποστείρωσης, παροχής τουλάχιστον 290 m3/h, στην έξοδο 
κάθε προσροφητικού ξηραντήρα

Πλέον των ανωτέρω, θα τοποθετηθούν δύο (2) φίλτρα συμπυκνωμάτων, παροχής 
τουλάχιστον 290 m3/h, στην έξοδο του κάθε αεροσυμπιεστή. 

ΣΤ. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Το σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα θα συμπεριλαμβάνει αυτόματες βαλβίδες 
αποστράγγισης για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων στα κρίσιμα σημεία 
συγκέντρωσής τους (θα τοποθετηθεί μία ανά δοχείο). 
Τα υγρά οδεύουν προς τον διαχωριστή λαδιού με σωληνώσεις οι οποίες θα είναι 
τοποθετημένες με επιμέλεια, ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση στον χώρο. Δίνεται 
η δυνατότητα οπτικού ελέγχου της εξόδου των υγρών.
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Ζ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΑΔΙΟΥ

Το σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα θα συμπεριλαμβάνει διαχωριστή νερού – 
λαδιού. Τα συμπυκνώματα από τις βαλβίδες αποστράγγισης θα οδεύουν σε αυτήν τη 
διάταξη, όπου τα έλαια συλλέγονται και το νερό θα οδεύει στην αποχέτευση με 
σωλήνα κατάλληλο για την απαιτούμενη παροχή.

Η. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

Ο παραγόμενος ιατρικός αέρας θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς ότι πληροί τους 
κανονισμούς ΕΝ ISO 7396-1. Για τον έλεγχο αυτό, θα πρέπει να εγκατασταθεί στην 
είσοδο του δικτύου πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης του Νοσοκομείου αναλυτής 
συγκέντρωσης αερίων ρύπων, με αισθητήρες ΝΟx, , CΟ και CΟ2. 

Θ. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Όλο το σύστημα παραγωγής ιατρικού και βιομηχανικού αέρα θα παρακολουθείται 
μέσω ενός (1) αυτόματου κεντρικού συστήματος ελέγχου/παρακολούθησης 
συναγερμών με ενσωματωμένη λειτουργία τηλεπιτήρησης. Το παραπάνω προϊόν θα 
είναι σύμφωνα με EN ISO 7396-1 και θα φέρει σήμανση CE ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Όλοι παράμετροι του συγκροτήματος παραγωγής ιατρικού αέρα θα μετρούνται και θα 
ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο από το αυτόματο σύστημα ελέγχου. Για όλα αυτά τα 
μετρούμενα μεγέθη θα υπάρχει ένδειξη τοπικά μέσω οθόνης LCD και ενδεικτικές 
λυχνίες κανονικής λειτουργίας (πράσινη λυχνία) και εκτός ορίων (δυο κόκκινες 
λυχνίες υπέρβασης άνω και κάτω ορίου, αντίστοιχα) καθώς και ιστορικό σφαλμάτων. 
Θα παρέχει στο Νοσοκομείο τη δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του δικτύου 
δεδομένων (Ethernet) όλων των λειτουργικών παραμέτρων, μετρήσεων, σφαλμάτων 
και συντηρήσεων και θα είναι συμβατό με Modbus TCP/IP για την σύνδεση με BMS 
του Νοσοκομείου.

Επίσης, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο μέσω 
Internet (σε πραγματικό χρόνο και με χρήση κωδικών πρόσβασης), όπου θα 
παρέχονται οι τρέχουσες τιμές των μετρούμενων μεγεθών και γραφικές παραστάσεις 
(ώρας, ημέρας, εβδομάδας) των αντίστοιχων μετρήσεων. Το online σύστημα θα 
αποστέλλει μηνύματα email και SMS σε περίπτωση σφαλμάτων/λειτουργίας εκτός 
ορίων, σε αποδέκτες που θα έχουν οριστεί.

Μέσω του συστήματος ελέγχου, συναγερμών και τηλεπιτήρησης, θα 
παρακολουθούνται τα παρακάτω μεγέθη (κατ’ ελάχιστον):

1) Η λειτουργία και κυκλική εναλλαγή των 4 αεροσυμπιεστών, σύμφωνα με 
οριζόμενα όρια λειτουργίας. 

2) Παρακολούθηση ωρών συντήρησης μηχανημάτων. 

3) Τα σφάλματα λειτουργίας συμπιεστών και ξηραντήρων.

4) Πίεση δικτύου αέρα, σημείο δρόσου και θερμοκρασία πεπιεσμένου αέρα.

5) Συγκεντρώσεις CΟ, CΟ2 , ΝΟ/ΝΟ2 και SO2, σημείο δρόσου του παραγόμενου 
ιατρικού αέρα.
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Ι. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ 
ΑΕΡΑ

Το δίκτυο σωλήνων για τη διασύνδεση των διαφόρων μηχανημάτων, δοχείων, άλλων 
πηγών παροχής πεπιεσμένου αέρα, θα κατασκευαστεί με χαλκοσωλήνες ιατρικών 
αερίων, κατάλληλων διατομών. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί η σύνδεση των 
εξής συστημάτων του Νοσοκομείου:

 Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα Ιατρικής χρήσης

 Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα Γενικής - Βιομηχανικής χρήσης

Το δίκτυο αποτελείται στο σύνολό του από χαλκοσωλήνες και χάλκινα/ορειχάλκινα 
εξαρτήματα πιστοποιημένης αντοχής 16 bar. Οι χαλκοσωλήνες και τα 
χάλκινα/ορειχάλκινα εξαρτήματα δικτύου (χαλκοσωλήνες, βάνες διακοπής, γωνίες, 
κλπ) θα είναι απολιπασμένα, κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών αερίων σύμφωνα με EN 
ISO 7396-1 και φέρουν πιστοποίηση CE ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Οι δοκιμές 
και η πιστοποίηση που γίνονται, είναι αυτές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 
ISO 7396-1 και ISO 10083. Το δίκτυο, σωλήνες και χάλκινα / ορειχάλκινα 
εξαρτήματα δικτύου διανομής ιατρικών αερίων θα φέρει πιστοποίηση CE 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 
Αναλυτικά, για την κατασκευή και διασύνδεση των δικτύων σωληνώσεων ιατρικών 
αερίων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην ενότητα 4 (Δίκτυα Ιατρικών Αερίων). 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η αναβάθμιση του Κέντρου Κενού θα περιλαμβάνει την αποξήλωση του δικτύου 
σωληνώσεων των υφιστάμενων αντλιών στο χώρο του μηχανοστασίου, την 
αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα και του πίνακα αυτοματισμού, καθώς και 
την αντικατάσταση των βακτηριολογικών φίλτρων. Οι υπάρχουσες αντλίες που 
βρίσκονται ήδη εγκατεστημένες και λειτουργούν, θα αντικατασταθούν με τρεις (3) 
νέες αντλίες, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο σωληνώσεων για την διασύνδεση τους και 
τέλος θα αυξηθεί η χωρητικότητα των δοχείων κενού μέσω της αξιοποίησης του 
υπάρχοντος αεροφυλακίου αέρα ιατρικής χρήσης του κέντρου πεπιεσμένου αέρα, το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως δεύτερο κενοδοχείο (θα συνδεθεί παράλληλα με το 
υφιστάμενο κενοδοχείο).
Οι αντλίες κενού θα εγκατασταθούν σε κάθετη διάταξη με τη χρήση ειδικής 
μεταλλικής βάσης. Όλο το αναβαθμισμένο αυτόματο κέντρο παραγωγής ιατρικού 
κενού θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 7396-1 HTM 02-01 και θα 
αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη:

 αντλίες κενού 

 κενοδοχεία

 βακτηριολογικά φίλτρα

 αυτοματισμοί
Η νέα αντλία κενού θα είναι ελαιολίπαντη και θα συνδεθεί τόσο υδραυλικά όσο και 
ηλεκτρικά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δίνονται στον Πίνακα 4. Η αντλία θα είναι 
συζευγμένη απευθείας με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα. Η υδραυλική σύνδεση στο 
δίκτυο κενού του νοσοκομείου θα γίνει με αντικραδασμικές σωληνώσεις. Ο τρόπος 
λειτουργίας τους εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω επιλογές:
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ΘΕΣΗ 0 - απενεργοποίηση της αντλίας.
ΘΕΣΗ 1 - χειροκίνητη λειτουργία.
ΘΕΣΗ 2 - αυτόματη λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου.
Πίνακας 4: Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας κενού.

Μέγιστο κενό 750 mmHg
Παροχή ≥ 190 m3/h
Στάθμη θορύβου < 75 dB
Ενεργειακή απόδοση ≥ ΙΕ 3
Ηλεκτρική ισχύς ≥ 4 kW
Ηλεκτρική τάση 230/400 Vac, 50Hz

Το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών της αντλίας κενού να αποδεικνύεται 
από έντυπα του κατασκευαστή (να κατατεθούν με την προσφορά).

Β. ΦΙΛΤΡΑ

Στο κέντρο κενού θα τοποθετηθούν τα κάτωθι φίλτρα για την κάλυψη των αναγκών 
του συστήματος:

 Δύο (2) φίλτρα αποστείρωσης ≥ 190 m3/h.

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θα εγκατασταθεί νέα αυτόματη μονάδα ελέγχου-παρακολούθησης των αντλιών 
τεχνολογίας modbus over ethernet, ώστε να εξασφαλίζει την αλληλοδιαδοχή των 
αντλιών. Ο υφιστάμενος πίνακας συναγερμού θα αντικατασταθεί, ενώ θα 
εγκατασταθεί νέος για τις συνολικά τρεις (3) αντλίες κενού. Μέσω της αυτόματης 
μονάδας ελέγχου θα επιτυγχάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω λειτουργίες:

 Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία των αντλιών.

 Αυτόματη κυκλική αλληλοδιαδοχή της λειτουργίας των αντλιών με κριτήριο 
την ισορροπία χρόνου λειτουργίας.

 Ένδειξη του βαθμού κενού της εγκατάστασης σε mmHg και της κατάστασης 
λειτουργίας των αντλιών (ON-OFF).

 Αναγραφή του χρόνου λειτουργίας και του αριθμού εκκινήσεων ανά ώρα κάθε 
αντλίας.

 Ενδείξεις με συναγερμό για την προληπτική συντήρηση των αντλιών 
(αντικατάσταση λαδιών, φίλτρων κλπ).

 Ενδείξεις βλάβης των αντλιών.

 Φωτεινός και ηχητικός συναγερμός κατωτέρου ορίου πίεσης (360 mmHg).

 Φωτεινός και ηχητικός συναγερμός βλάβης αισθητηρίου πίεσης. Ο 
αυτοματισμός του κέντρου κενού θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο 
δεδομένων και τη δυνατότητα τηλεπιτήρησης.

Η λειτουργία των αντλιών θα ελέγχεται από την αυτόματη μονάδα ελέγχου. Σε κάθε 
ζήτηση κενού, εφόσον έχει εξαντληθεί η επάρκεια του κενοδοχείου, θα ξεκινάει 
αυτόματα μία αντλία και θα λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί ένας προκαθορισμένος 
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βαθμός κενού (π.χ. 650 mmΗg), οπότε και σταματάει να λειτουργεί. Σε περίπτωση 
όμως που η ζήτηση του κενού είναι μεγαλύτερη από την παροχή της αντλίας που 
λειτουργεί, αυτόματα θα τίθενται διαδοχικά σε λειτουργία η δεύτερη και, εφόσον 
απαιτείται, η τρίτη αντλία, και θα παύουν να λειτουργούν μόλις επιτευχθούν τα όρια 
του κενού που έχουν προρυθμιστεί για κάθε αντλία. Η εναλλαγή της προτεραιότητας 
λειτουργίας των αντλιών θα γίνεται αυτόματα από τη μονάδα ελέγχου. Η εναλλαγή 
των αντλιών θα γίνεται κυκλικά με βάση τις ώρες λειτουργίας τους, ώστε να υπάρχει 
ομοιόμορφη φθορά σε όλες τις αντλίες. Δηλαδή, σε κάθε νέα εκκίνηση, εκκινεί η 
αντλία με τις λιγότερες καταγεγραμμένες ώρες λειτουργίας. Επίσης, θα υπάρχει η 
δυνατότητα εάν η αντλία που είναι σε λειτουργία δεν καταφέρει να φθάσει τη μέγιστη 
υποπίεση (που έχει ρυθμιστεί) μετά από έναν ορισμένο χρόνο λειτουργίας, τότε θα 
τίθεται σε λειτουργία και δεύτερη αντλία κ.ο.κ.
Ο πίνακας αυτοματισμού θα συνδεθεί στο δίκτυο data του νοσοκομείου, ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα τηλεπιτήρησης της κατάστασης λειτουργίας του κέντρου, καθώς 
και χειρισμών συντήρησης service από απόσταση, μέσω πρωτοκόλλου TCP/IP, με 
χρήση οποιουδήποτε Web browser.
Αποτελεί υποχρέωση του Νοσοκομείου η παροχή καλωδίωσης data μέχρι το σημείο 
τοποθέτησης του πίνακα αυτοματισμού για τη σύνδεση στο δίκτυο και τον έλεγχο του 
κέντρου κενού.

Δ. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Το κέντρο κενού θα παρακολουθείται μέσω ενός (1) συστήματος ελέγχου, 
συναγερμών και τηλεπιτήρησης σύμφωνα με EN ISO 7396-1.
Όλοι παράμετροι του κέντρου κενού θα μετρούνται και θα ελέγχονται από το 
αυτόματο σύστημα ελέγχου, έτσι ώστε σε περίπτωση που το κενό είναι εκτός 
προδιαγραφών να διακόπτεται αυτόματα η τροφοδοσία του νοσοκομείου από την 
τρέχουσα πηγή τροφοδοσίας, να γίνεται μετάβαση σε εφεδρική πηγή τροφοδοσίας και 
να αποστέλλονται αντίστοιχοι συναγερμοί. Για όλα αυτά τα μετρούμενα μεγέθη θα 
υπάρχει ένδειξη τοπικά μέσω οθόνης LCD και ενδεικτικές λυχνίες κανονικής 
λειτουργίας (πράσινη λυχνία) και εκτός ορίων (δυο κόκκινες λυχνίες υπέρβασης άνω 
και κάτω ορίου αντίστοιχα) καθώς και ιστορικό σφαλμάτων. Θα έχει την δυνατότητα 
παρακολούθησης μέσω του δικτύου δεδομένων (Ethernet) του νοσοκομείου όλων των 
λειτουργικών παραμέτρων, μετρήσεων, σφαλμάτων και συντηρήσεων και θα είναι 
συμβατό με Modbus TCP/IP για την σύνδεση με BMS του Νοσοκομείου.
Επίσης, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο μέσω 
Internet (σε πραγματικό χρόνο και με χρήση κωδικών πρόσβασης), όπου θα 
παρέχονται οι τρέχουσες τιμές των μετρούμενων μεγεθών και γραφικές παραστάσεις 
(ώρας, ημέρας, εβδομάδας) των αντίστοιχων μετρήσεων. Το online σύστημα θα 
αποστέλλει μηνύματα email και SMS σε περίπτωση σφαλμάτων/λειτουργίας εκτός 
ορίων, σε αποδέκτες που θα έχουν οριστεί.
Μέσω του συστήματος ελέγχου, συναγερμών και τηλεπιτήρησης, θα 
παρακολουθούνται τα παρακάτω μεγέθη (κατ’ ελάχιστον):

1. Τα σφάλματα λειτουργίας αντλιών
2. Πίεση δικτύου κενού

Ε. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΝΟΥ

Το δίκτυο σωλήνων για τη διασύνδεση των διαφόρων μηχανημάτων, δοχείων, 
φίλτρων θα κατασκευαστεί με χαλκοσωλήνες ιατρικών αερίων, κατάλληλων 
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διατομών. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί η σύνδεση των εξής συστημάτων του 
Νοσοκομείου:

 Δίκτυο Κενού

Το δίκτυο αποτελείται στο σύνολό του από χαλκοσωλήνες και χάλκινα/ορειχάλκινα 
εξαρτήματα πιστοποιημένης αντοχής 16 bar. Οι χαλκοσωλήνες και τα 
χάλκινα/ορειχάλκινα εξαρτήματα δικτύου (χαλκοσωλήνες, βάνες διακοπής, γωνίες, 
κλπ) θα είναι απολιπασμένα, κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών αερίων σύμφωνα με EN 
ISO 7396-1 και φέρουν πιστοποίηση CE ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Οι δοκιμές 
και η πιστοποίηση που γίνονται, είναι αυτές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 
ISO 7396-1 και ISO 10083. Το δίκτυο, σωλήνες και χάλκινα / ορειχάλκινα 
εξαρτήματα δικτύου διανομής ιατρικών αερίων θα φέρει πιστοποίηση CE 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

Αναλυτικά, για την κατασκευή και διασύνδεση των δικτύων σωληνώσεων ιατρικών 
αερίων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην ενότητα 4 (Δίκτυα Ιατρικών Αερίων). 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία των συμπιεστών, των ξηραντήρων, των αντλιών κενού 
και των λοιπών βοηθητικών συσκευών του συστήματος, προβλέπεται η χρήση του 
υπάρχοντος πίνακα διανομής του Κέντρου Ιατρικών Αερίων, ισχύος 105kVA. Από 
τον πίνακα αυτό θα τροφοδοτηθούν όλες οι συσκευές του προσφερόμενου 
συστήματος που χρήζουν ηλεκτρικής παροχής, με καλώδια διατομών ανάλογα με την 
τροφοδοτούμενη ισχύ κάθε μηχανήματος ή συσκευής. Οι αναγκαίες τροποποιήσεις 
στον πίνακα καθώς και οι απαιτούμενες καλωδιώσεις τροφοδοσίας θα γίνουν από τον 
ανάδοχο (υλικά και εργασίες). Αναλυτικά θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω 
αναχωρήσεις:

 τρείς (3) αναχωρήσεις τριφασικές για τους αεροσυμπιεστές (ισχύος 26 kW 
έκαστος).

 μία (1) αναχώρηση τριφασική για τις αντλίες κενού (ισχύος 15 kW).

 αναχωρήσεις μονοφασικές για:

o Δύο (2) ξηραντήρες προσροφητικούς,

o Έναν (1) ξηραντήρα ψυκτικό,

o Τρεις (3) αυτόματες βαλβίδες εξυδάτωσης,

o Έναν (1) αυτοματισμό κέντρου

Επιπλέον, από συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος κατάλληλης ισχύος (UPS) θα 
κατασκευαστούν παροχές τροφοδοσίας για τα εξής:

 Δύο (2) πλακέτες τροφοδοσίας πίνακα ελέγχου.

 ένα (1) τοπικό πίνακα ελέγχου

Η προμήθεια της συσκευής UPS καθώς και η κατασκευή των παροχών αυτών θα γίνει 
από τον ανάδοχο. 
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Τέλος, για τις καλωδιώσεις δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
τηλεπιτήρησης του συστήματος το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει τα ακόλουθα:

 Οκτώ (8) διευθύνσεις IP

 Τις αντίστοιχες γραμμές δεδομένων.

ΔΙΚΤΥΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Οι χαλκοσωλήνες θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 13348, DIN 1786 και DIN 
17671, τύπος R290 (SF Cu/F37), ελεύθερες αρσενικού, πλήρως απολιπασμένες, 
ταπωμένες στα άκρα τους, χαρακτηρισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς για 
χρήση σε εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων και συγκολλημένες σε ατμόσφαιρα 
αδρανούς αερίου (Ν2), με κόλληση η οποία διατηρεί τα μηχανικά χαρακτηριστικά της 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και 600 0C. Η κόλληση για τριχοειδή 
συγκόλληση θα περιέχει κάδμιο λιγότερο από 0,025% κατά μάζα.

Η κάμψη των χαλκοσωλήνων μέχρι την διάμετρο 18 θα γίνεται σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 13348 και τους κανονισμούς DIN 1786 με ειδικό εργαλείο 
(κουρμπαδόρο).
Tα χάλκινα εξαρτήματα θα είναι απολιπασμένα, κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών 
αερίων και είναι σύμφωνα με DIN 2856 και ISO 2016. 
Η στήριξη χαλκοσωλήνων θα γίνεται με διμερή στηρίγματα με ελαστικό 
παρέμβυσμα.
O χαρακτηρισμός των δικτύων θα γίνεται με ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες διαφόρων 
χρωμάτων και ενδείξεων που προβλέπονται από πρότυπο ΕΝ 7396-1. 
Οι δοκιμές που θα γίνουν στα δίκτυα είναι αυτές που προβλέπονται από το πρότυπο 
ΕΝ 7396-1.
Πρότυπα κατασκευής:

 BS 2050: 1978 (1996) specification for electrical resistance of conducting and 
antistatic products made from flexible polymeric material.

 BS 5682: 1984 (1992) specification for terminal units, hose assemblies and 
their connectors for use with medical gas pipeline systems.

 EN 739: 1998 Low pressure hose assemblies for use with medical gases and 
the latest specification EN ISO 5359:2008.

Μέθοδοι και διαδικασία δοκιμών:

 BS EN ISO 7751: 1997 Rubber and plastic hoses and hose assemblies. Ratios 
of proof and burst pressure to design working pressure.

 BS EN 24671: 1993 Rubber and plastic hose and hose assemblies. Methods of 
measurement of dimensions.

 ISO 2883: 1991 Rubber vulcanized antistatic and conductive products for 
industrial use. Electrical resistance limits.
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Οι εργασίες στα δίκτυα σωληνώσεων ιατρικών αερίων θα πραγματοποιηθούν από 
εξειδικευμένο συνεργείο που φέρει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις για τέτοιου είδους 
εργασίες. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η επιστασία θα γίνει από Μηχανικούς 
κατάλληλης ειδικότητας. Στο δίκτυο γίνονται εργασίες συγκολλήσεων κατά τα 
πρότυπα που ορίζουν οι κανονισμοί. Πριν την παράδοση του δικτύου γίνονται οι 
προβλεπόμενοι έλεγχοι στεγανότητας και ευστάθειας του δικτύου.
Στις εργασίες περιλαμβάνεται και η διασύνδεση των νέων σωληνώσεων με τα 
υφιστάμενα δίκτυα πεπιεσμένου αέρα (γενικής-βιομηχανικής και ιατρικής χρήσης) 
και κενού.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

α. Ο Ανάδοχος θα είναι κάτοχος των παρακάτω συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας (να κατατεθούν με την προσφορά οι ανάλογες πιστοποιήσεις):

 ΕΝ ISO 9001/2015 για α) τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκατάσταση 
συστημάτων ιατρικών αερίων και κενού, β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των 
ιατρικών αερίων, γ) την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών 
αερίων δ) την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των 
εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων.

 ISO 13485/2016 για α) τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκατάσταση 
συστημάτων ιατρικών αερίων και κενού, β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των 
ιατρικών αερίων, γ) την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών 
αερίων δ) την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των 
εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων.

 Της Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 βεβαίωσης για την ορθή διανομή 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

 ISO 14001/2015 για σχεδιασμό, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο, εγκατάσταση και 
πιστοποίηση συστημάτων παροχής ιατρικών αερίων.

 ISO 45001/2018 για παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο, εγκατάσταση και πιστοποίηση 
συστημάτων παροχής ιατρικών αερίων.

β. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της ΕΕ 
(σήμανση CE) και θα είναι πιστοποιημένων κατασκευαστικών οίκων. Ειδικότερα, τα 
συστήματα, υποσυστήματα, εξαρτήματα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή των δικτύων πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης και κενού θα είναι 
κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων και θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά CE ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με:

 93/42/ΕΟΚ,

 Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΦΕΚ Β/2198/2-10-2009 
"Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ "περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων" 
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 ΔΥ8/ΟΙΚ/ΓΠ/οικ.110318/14-09-2006 Νομοθεσία για υλικά και τρόπο 
κατασκευής εγκαταστάσεων Ιατρικών Αερίων, Κενού, Συστημάτων 
απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων καθώς επίσης και για ρυθμιστές πίεσης 
Ιατρικών Αερίων.

γ. Όλες οι εργασίες στα δίκτυα ιατρικών αερίων θα εκτελούνται από εξειδικευμένο 
προσωπικό του Αναδόχου, που είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει το ΠΔ 
112/2012, ΦΕΚ 197/Α/17.10.2012 (αντικατέστησε το Π.Δ. 55/2000), υπό την 
επίβλεψη πεπειραμένων στο υπόψη αντικείμενο Μηχανικών και θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς:

 EN ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for 
compressed medical gases and vacυυm) 

 EN ISO 7396-2 (medical gas pipeline systems- Part 2).

 οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

o ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009, Προδιαγραφές για συστήματα 
σωληνώσεων ιατρικών αερίων και κενού και συστήματα απομάκρυνσης 
αναισθητικών αερίων

o ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-4-2010 Έγκριση προδιαγραφών Η.Μ 
εγκαταστάσεων των κύριων τμημάτων. Νοσοκομείων.

o ΔΥ8/ΟΙΚ/ΓΠ/οικ.110318/14-09-2006 Νομοθεσία για υλικά και τρόπο 
κατασκευής εγκαταστάσεων Ιατρικών Αερίων, Κενού, Συστημάτων 
απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων καθώς επίσης και για ρυθμιστές 
πίεσης Ιατρικών Αερίων.

 οδηγίες του ΕΟΦ 

 μη χρήσης αλογονομένων πολυμερών Non-Halogenated Polymers DIR – 050-
0901,

Βάσει των ανωτέρω κανονισμών θα εκτελούνται και οι απαιτούμενες δοκιμές τόσο 
στα δίκτυα, όσο και στις λοιπές εγκαταστάσεις.
δ. Η λειτουργία και η συντήρηση της εγκατάστασης, θα γίνεται βάσει γραπτών 
τεχνικών οδηγιών και πινάκων στην Ελληνική, που θα παραδοθούν στην Τεχνική 
Υπηρεσία του ΓΝ Χανίων μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης. 

Εντός του χρόνου της εγγύησης η προληπτική συντήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες 
των κατασκευαστών του εξοπλισμού, του έτους και – εφόσον προβλέπεται – του 
εξαμήνου θα γίνει οπωσδήποτε από τον ανάδοχο και θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η 
προληπτική συντήρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα θα γίνεται από τεχνικούς 
του Νοσοκομείου μετά από εκπαίδευση. Η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του 
Νοσοκομείου θα γίνει δωρεάν από Μηχανικούς του αναδόχου/προμηθευτή.

ε. Ο Ανάδοχος θα παρέχει με την προσφορά του εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον δυο (2) ετών σε υλικά και εργασίες, πλην αναλωσίμων, για το σύνολο 
του νέου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. 
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στ. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει πλήρη οργάνωση για πολύχρονη τεχνική υποστήριξη 
εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων, με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών των 
προσφερομένων ειδών και λόγω των σημάτων ποιότητας που κατέχει, θα εγγυάται 
και καλύπτει την πλήρη υποστήριξη των προσφερομένων ειδών και μετά την πώληση 
τους.

Επιπλέον, θα δηλώνεται γραπτώς στην προσφορά ότι όλα τα προσφερόμενα είδη θα 
είναι καινούρια και αμεταχείριστα, καθώς επίσης ότι θα διατίθεται μόνιμη 
παρακαταθήκη ανταλλακτικών και θα υπάρχει διαθεσιμότητα για την συντήρηση και 
την επισκευή τους για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την παράδοση της 
εγκατάστασης σε καλή και ασφαλή λειτουργία.

ζ. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία στην προμήθεια 
και εγκατάσταση συστημάτων ιατρικών αερίων τουλάχιστον τριών (3) ετών. Η 
τεχνική εμπειρία / επάρκεια θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση καταλόγου με 
ανάλογα συστήματα, που έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ίδιος επιτυχώς σε 
Νοσηλευτικές Μονάδες του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα, συνοδευόμενο από τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

η. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της εγκατάστασης του Κέντρου Ιατρικών Αεριών θα 
γίνει με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος για τις 
εργασίες αυτές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου 
Υγείας και θα εκδοθεί έκθεση ελέγχου κατά ΕΝ ISO 7396. 

θ. Απαραίτητη προϋπόθεση, επί ποινή απόρριψης, για τη συμμετοχή στην διαδικασία 
είναι η υποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης του αναδόχου / 
προμηθευτή, ως αστικώς υπεύθυνου σύμφωνα με το νόμο (βάσει των διατάξεων του 
αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας και των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 
2251/1994 περί ευθύνης παραγωγού).

ι. Το προσωπικό του Αναδόχου που θα εκτελέσει τις εργασίες εγκατάστασης θα 
είναι ασφαλισμένο και θα τηρεί διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας. 

ια. Ο μειοδότης θα αναδειχθεί με κριτήριο την τιμή προσφοράς για το σύνολο του 
εξοπλισμού (κέντρο πεπιεσμένου αέρα και κέντρο κενού). Στην τιμή προσφοράς 
περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και αναλώσιμα, καθώς και οι 
απαιτούμενες εργασίες για την παράδοση του εξοπλισμού εγκατεστημένου και σε 
καλή λειτουργία, σύμφωνα με τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ιβ. O Ανάδοχος θα πρέπει να έχει επισκεφθεί το χώρο ώστε να λάβει γνώση των 
συνθηκών εγκατάστασης του εξοπλισμού. Η επίσκεψη αυτοψίας θα γίνει παρουσία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση, που θα κατατεθεί μαζί 
με την προσφορά.

ιγ. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού σε καλή και ασφαλή λειτουργία ορίζεται σε 
δυο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΕΝΟΣ 

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 120 ΚΙΛΩΝ

Προϋπολογισμός: 225.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

1. Πλυντηριοστυπτήρια βαριάς βιομηχανικής κατασκευής, δύο (2) 

διαμερισμάτων, ατμοθερμαινόμενα, ευρωπαϊκού εργοστασίου. 

2. Τα μηχανήματα να είναι τύπου PULLMAN.

3. Τα μηχανήματα πρέπει να είναι ειδικού τύπου υγειονομικού φραγμού, 

προοριζόμενα για χρήση σε νοσοκομεία, ώστε να μπορούν να 

ενσωματωθούν σε διαχωριστικό τοιχίο. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος 

της πλήρους και αεροστεγούς απομόνωσης μικροβίων των δύο χώρων 

καθαρών-ακαθάρτων.

4. Τα μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτουν επιπρόσθετα σύστημα 

αποστείρωσης ροής αέρα με ειδικό φίλτρο.

5. Τα πλυντηροστυπτήρια θα φέρουν διάτρητο εσωτερικό τύμπανο 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με ειδικά ομαλοποιημένη 

διάτρηση για να μην φθείρεται o ιματισμός.

6. Το εσωτερικό τύμπανο θα περιστρέφεται σε κυλινδρικούς τριβείς βαρέως 

τύπου.

7. Το μηχάνημα να διαθέτει εσωτερικά του κάδου σύστημα ασύρματης 

αναγνώρισης ψηφιακών πληροφοριών του προς πλύση ιματισμού (είδος, 

τμήμα, ποσότητα κλπ). 

8. Ο συνολικός όγκος του εσωτερικού τυμπάνου θα είναι 1200 λίτρων (με 

απόκλιση +-5%), ούτως ώστε με σχέση φορτίσεως 1:10 η χωρητικότητα του 

σε στεγνό ιματισμό να είναι 120 κιλά (με απόκλιση +-5%).

9. Το τύμπανο εσωτερικά θα διαιρείται οριζόντια σε δυο ίσα διαμερίσματα, 

έτσι ώστε ο συνολικός όγκος του ιματισμού να μοιράζεται  για να 

διευκολύνεται η φόρτωση και η εκφόρτωση του μηχανήματος.

10. Το τύμπανο θα πρέπει να περιστρέφεται επί δύο αξόνων. 
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11. Ο κάδος θα έχει δυο πόρτες για την έξοδο και δυο για την είσοδο του 

ιματισμού, μια για κάθε διαμέρισμα. Οι εσωτερικές πόρτες θα πρέπει να 

έχουν ενιαίο σώμα και να ανοίγουν δεξιά η αριστερά, χωρίς ο χειριστής να 

σηκώνει βάρος. Οι πόρτες θα πρέπει να φέρουν ειδικό σύστημα ασφάλισης 

βαρέως τύπου όταν κλείνουν, το οποίο δεν θα απαιτεί την χρήση ειδικού 

εργαλείου για το άνοιγμα ή το κλείσιμο τους, αλλά θα γίνεται χειροκίνητα 

μέσω μοχλού που θα βρίσκεται επάνω στις εσωτερικές πόρτες.

12. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εύρεσης εσωτερικής πόρτας του 

κάδουμετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης για την απόλυτη ασφάλεια 

των χειριστών

13. Στις εξωτερικές πλευρές του μηχανήματος θα υπάρχουν επίσης δυο 

εξωτερικές πόρτες, μια για την πλευρά των καθαρών και μια για την πλευρά 

των ακαθάρτων.

14. Οι εξωτερικές πόρτες κατά το κλείσιμο τους θα ασφαλίζουν αυτόματα με 

πνευματικό σύστημα ελέγχου, το οποίο θα ελέγχεται από τoν 

μικροεπεξεργαστή του μηχανήματος. Επίσης η κάθε πλευρά θα έχει 

κρύσταλλο παρακολούθησης της διαδικασίας πλύσης.

15. Το πέρας του προγράμματος θα γίνεται γνωστό με ηχητικό σήμα.

16. Το μηχάνημα θα φέρει ενσωματωμένο ενεργό σύστημα ζυγαριάς, ώστε κατά 

την φόρτωση ο χειριστής να βλέπει το βάρος του ιματισμού στην οθόνη του 

πλυντηρίου και να ενημερώνεται για το αν έχει κάνει σωστή πλήρωση του 

κάδου. Παράλληλα το μηχάνημα θα χρησιμοποιεί την πληροφορία του 

βάρους, ώστε κάθε φορά που ζητάει νερό να εισάγει την ποσότητα του 

νερού που χρειάζεται με βάση το βάρος του ιματισμού.

17. Το πλυντήριο θα φέρει σύστημα αυτοματισμών που θα αποκλείει την 

ταυτόχρονη χρησιμοποίηση της μηχανής και από τις δυο πλευρές, ούτως 

ώστε κατά τη φόρτωση και πλύση ο έλεγχος θα διατηρείται στην πλευρά των 

ακαθάρτων. Μετά το τέλος της πλύσης ο έλεγχος θα μεταφέρεται αυτόματα 

στην πλευρά των καθαρών.

18. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες του πλυντηρίου συμπεριλαμβανομένων και 

των εξωτερικών πορτών, πλην της βάσης στήριξης, θα είναι 

κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.
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19. Η κίνηση του εσωτερικού κάδου θα επιτυγχάνεται με ένα ηλεκτροκινητήρα 

τύπου FC (frequency converter), ο οποίος θα μπορεί προγραμματίζεται και 

περιστρέφει το εσωτερικό τύμπανο με διαφορετικές ταχύτητες για το 

πλύσιμο, για την ενδιάμεση φάση μεταξύ πλύσεως και για το τελικό 

στύψιμο, ώστε να αποχετεύεται ο κύριος όγκος του νερού με αποτέλεσμα να 

αφήνει υγρασία σε 100% βαμβακερό ιματισμό μεταξύ 48% έως 52%.

20. O συντελεστής φυγοκέντρισης κατά το τελικό στύψιμο θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον G350.

21. Το μηχάνημα θα έχει την δυνατότητα να φρενάρει τον κάδο από την υψηλή 

ταχύτητα στυψίματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος πέδησης εντός 

δέκα (10) δευτερολέπτων.

22. Θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητος στην διάρκεια της πλύσης από 

25 έως 35 στροφές ανά λεπτό.

23. Ο κάδος, o ηλεκτροκινητήρας και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης πρέπει 

να βρίσκονται επάνω σε σύστημα ανάρτησης και απόσβεσης των 

κραδασμών για την μη μετάδοση τους στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Η εν 

λόγω απόσβεση των κραδασμών θα επιτυγχάνεται μέσω 4 ειδικών 

πνευματικών στοιχείων και συμπληρωματικά θα υπάρχουν και αμορτισέρ.

24. Για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής παροχής πεπιεσμένου αέρα 

από το δίκτυο, η μηχανή θα φέρει απαραίτητα ένα αεροθάλαμο με 

χωρητικότητα πεπιεσμένου αέρα που θα καλύπτει τις ανάγκες των 

τεσσάρων αεροθαλάμων απόσβεσης κραδασμών για την αποφυγή 

ατυχήματος.

25. Η μηχανή θα φέρει σύστημα αυτόματου σταματήματος σε περίπτωση 

λειτουργίας εκτός των ορίων ισορροπίας.

26. Η μηχανή θα φέρει πλήρη αυτοματισμό λειτουργίας μέσω μικροϋπολογιστή 

PLC, ο οποίος θα μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 200 προγράμματα στη μνήμη 

του, για την πλύση όλων των ειδών ιματισμού (σύμμεικτων υφασμάτων, 

βαμβακερών/συνθετικών, βρώμικων ρούχων, πολύ βρώμικων ρούχων, 

χρωματιστών, μάλλινων κλπ.)

27. Τα μηχανήματα θα διαθέτουν έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5,6’’. 
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28. Μέσω του μικροϋπολογιστή θα είναι δυνατός o προγραμματισμός των 

κάτωθι παραμέτρων:

Ο χρόνος πλύσης, ο χρόνος στυψίματος και o χρόνος της αντίστροφης περιστροφής 

του κάδου, η ταχύτητα περιστροφής του κάδου κατά την φάση του πλυσίματος και 

κατά την φάση του στυψίματος, επιλέγοντας τις στροφές ανά λεπτό, οι στάθμες του 

νερού απεριόριστα όσον αφορά την αναλογία νερού – ρούχων (λίτρα και γραμμικής 

στάθμης). Οι θερμοκρασίες του νερού απεριόριστα, η διαδικασία κρυώματος του 

ιματισμού (cooldown mode), όσον αφορά την ταχύτητα καθόδου θερμοκρασίας, 

στάθμης νερού και επιλογής νερού. Την παροχή των απαραίτητων ποσοτήτων 

απορρυπαντικών με αυτόματο προσδιορισμό σε σχέση με το νερό και σε σχέση με 

το εκάστοτε βάρος των ρούχων.

29. Όλα τα ανωτέρω θα εμφανίζονται και παρακολουθούνται μέσω ειδικής 

οθόνης αφής. Στην οθόνη θα εμφανίζονται επίσης τα εξής στοιχεία: η 

ονομασία των προγραμμάτων, η ονομασία του προς πλύση ιματισμού και η 

ποσότητα του, ενδείξεις βλαβών και ενδείξεις σε αντίστοιχο πίνακα στην 

πλευρά των καθαρών, ημερήσια στοιχεία για κάθε τμήμα, απόδοση, βάρη, 

προγράμματα, βλάβες καθώς και ημερολόγιο βλαβών.

30. Ο παραπάνω μικροϋπολογιστής θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ, με 

εκτυπωτή, καθώς επίσης και με σύνδεση στο διαδίκτυο για απομακρυσμένο 

έλεγχο.

31. Τα μηχανήματα να διαθέτουν ειδικό λογισμικό σύστημα επικοινωνίας 

μεταξύ τους, ώστε η παρακολούθηση τους να γίνεται από ένα εξωτερικό 

κεντρικό υπολογιστή για όλα τα μηχανήματα. Να μπορούν να λαμβάνονται 

και ενιαία στατιστικά στοιχεία και να παρακολουθείται η λειτουργία τους και 

συνολικά. 

32.  Τα μηχανήματα θα φέρουν απαραίτητα:

- Δυο αυτόματες πνευματικές βαλβίδες παροχής νερού.

- Μια μεγάλη αποχέτευση τύπου πεταλούδας

- Δοκιμαστική βάνα για λήψη δείγματος νερού.

33. Θα είναι θερμαινόμενα άμεσα με ατμό πίεσης από 3 έως 8 bar.

34. Για την παροχή των απορρυπαντικών το πλυντήριο θα φέρει ειδική θήκη η 

οποία θα χωρίζεται σε 5 διαμερίσματα. Τα δυο εκ των πέντε διαμερισμάτων 
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θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προορίζονται για 

απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης και τα υπόλοιπα 3 θα προορίζονται για 

απορρυπαντικό σε υγρή μορφή. Απαραίτητο είναι το μηχάνημα να έχει στο 

επάνω μέρος του ειδική διάταξη για την σύνδεση παροχών υγρών χημικών 

απορρυπαντικών από αυτόματους δοσομετρητές (η προμήθεια των 

δοσομετρητών δεν αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου). Η διάταξη πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι από ειδικό υλικό PVC αντοχής στα χημικά και να φέρει 

τουλάχιστον 5 συνδέσεις με σφικτήρες στεγανοποίησης των συνδέσεων. 

35. Οι αναδευτήρες του κάδου να είναι διάτρητοι για καλύτερη μηχανική δράση 

και χαμηλότερη κατανάλωση νερού. 

36. Να διαθέτει φωτεινό φάρο σήμανσης και σειρήνα που να ενεργοποιείται στο 

τέλος του κύκλου, ώστε να μην απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της 

οθόνης από το χειριστή

37. Οι εξωτερικές διαστάσεις του μηχανήματος θα είναι κατάλληλες για 

τοποθέτηση των  πλυντηρίων στον υπάρχοντα χώρο του Νοσοκομείου.

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 60 ΚΙΛΩΝ

Προϋπολογισμός: 18.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

1. Το στεγνωτήριο να είναι βιομηχανικής κατασκευής, μετωπικού τύπου, 

ατμοθερμαινόμενο,  κατάλληλο για βαριά επαγγελματική χρήση.

2. Ο όγκος του κάδου θα είναι μεγαλύτερος των 1.100 lt, έτσι ώστε με σχέση 

φορτώσεως 1:20 η χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι άνω των 55kg, 

και η διάμετρος κάδου θα είναι τουλάχιστον 1200mm. 

3. Το στεγνωτήριο να διαθέτει ανοξείδωτη σερπαντίνα ατμού, η οποία θα είναι 

τοποθετημένη  στο επάνω μέρος εξοικονομώντας χώρο, κατάλληλη για 

λειτουργία με ατμό πίεσης 6 bar.

4. Το στεγνωτήριο απαραιτήτως θα φέρει αυτόματο σύστημα ταχείας 

εναλλαγής από τη διαδικασία στεγνώματος σε διαδικασία βαθμιαίας ψύξης 

του ιματισμού (COOL DOWN), το οποίο αποτρέπει το τσαλάκωμα των 

ρούχων.
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5. Να διαθέτει πτερύγιο άμεσης κατεύθυνσης αέρα κρυώματος για μεγάλη 

αποδοτικότητα και γρήγορη λειτουργία του μηχανισμού COOL DOWN.

6. Το μηχάνημα θα φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες: έναν για την περιστροφή του 

κάδου, τεχνολογίας INVERTER, με δυνατότητα ρύθμισης των στροφών του 

κάδου και αναστροφής της φοράς περιστροφής (REVERSINGDRUM) και έναν 

για τη λειτουργία του απαγωγoύ ανεμιστήρα, αντίστοιχα, με τις κατάλληλες 

διατάξεις προστασίας.

7. Το στεγνωτήριο θα φέρει στην εμπρόσθια όψη αποσπώμενο φίλτρο 

χνουδιών, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φίλτρο θα είναι 

απλό στον καθαρισμό του και εύκολα προσβάσιμο μέσω θύρας επίσκεψης 

με παράθυρο παρακολούθησης, που επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο της 

ρύπανσης του φίλτρου.

8. Το μηχάνημα θα διαθέτει συρόμενη θύρα μεγάλης επιφανείας με φορά 

ανοίγματος προς τα επάνω για την ευχερή και ταχεία φόρτωση και 

εκφόρτωση του ιματισμού, με κρύσταλλο παρακολούθησης της εργασίας, 

ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατά το άνοιγμα οποιασδήποτε θύρας 

εν λειτουργία το στεγνωτήριο θα σταματάει αυτομάτως, μέσω κατάλληλου 

μηχανισμού ασφαλείας. Με το κλείσιμο της θύρας το μηχάνημα θα 

επαναλειτουργεί από το σημείο του προγράμματος όπου διακόπηκε η 

λειτουργία. 

9. Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και θα διαθέτει 

πυκνή διάτρηση, ώστε να μεγιστοποιείται η ροή του αέρα προς την έξοδο 

απαγωγής. Η είσοδος θερμού αέρα πραγματοποιείται από το επάνω μέρος 

του κάδου με κατεύθυνση προς την περιοχή του φίλτρου, διοχετεύοντας τον 

σε ολόκληρο το τύμπανο μέχρι το κάτω μέρος του μηχανήματος, και στη 

συνέχεια την έξοδο του προς την απαγωγή. Ο ανεμιστήρας να διαθέτει 

ικανότητα τουλάχιστον 45m3/min(2.700m3/h) για την εξασφάλιση 

ικανοποιητικού χρόνου στεγνώματος. Η έξοδος απαγωγής αέρα θα έχει 

διάμετρο 200mm. 

10. Το στεγνωτήριο διαθέτει ηλεκτρονική οθόνη LCD διαστάσεων τουλάχιστον 

80X50mm με ενδείξεις λειτουργίας και ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης 

βλαβώνμε άμεση απεικόνιση στην οθόνη των σφαλμάτων λειτουργίας προς 
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αποκατάσταση. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του στεγνωτηρίου στην οθόνη 

εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα όπως 

όνομα, υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, κλπ. Θα διαθέτει επίσης ένδειξη 

ρύπανσης του φίλτρου χνουδιών.

11. Να είναι πλήρως αυτόματης λειτουργίας, ταυτόχρονα όμως να παρέχεται και 

η δυνατότητα χειροκίνητης παρέμβασης. Ο προγραμματισμός του να γίνεται 

από ηλεκτρονικό μικροϋπολογιστή προσφέροντας τη δυνατότητα ρύθμισης 

όλων των παραμέτρων και των προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του 

χρήστη όπως είναι η θερμοκρασία, η διάρκεια κύκλου και περιστροφής 

ανάλογα με το ειδικό βάρος και την υγρασία του ιματισμού, ο χρόνος 

ελεγχόμενης ψύξης κλπ. 

12. Οπτική ένδειξη λειτουργίας που ενημερώνει το χειριστή για το στάδιο 

λειτουργίας του μηχανήματος ξεχωριστά από την οθόνη λειτουργίας. Ο 

χειριστής πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει το στάδιο της κατάστασης 

λειτουργίας από απόσταση μέσω οπτικής ένδειξης (φάρος λειτουργίας). 

13. Ειδική μόνωση τυμπάνου για αποφυγή απωλειών θέρμανσης.

14. Εύκολη συντήρηση και εύκολη πρόσβαση στα μηχανικά μέρη του 

μηχανήματος. 

15. Αισθητήριο υγρασίας το οποίο επιτρέπει το στέγνωμα του ιματισμού και την 

παύση του προγράμματος λειτουργίας αμέσως μόλις επιτευχθεί το 

επιθυμητό επίπεδο υγρασίας. 

16. Σύστημα ανακυκλοφορίας αέραγια αποτελεσματικότερο στέγνωμα και 

εξοικονόμηση ενέργειας.

17. Σύστημα υπέρυθρης ανίχνευσης στεγνώματος.

18. Το μηχάνημα να διαθέτει θερμοπλαστική επίστρωση σκελετού με δεκαετή 

εγγύηση.

19. Οι εξωτερικές διαστάσεις του μηχανήματος θα είναι κατάλληλες για 

τοποθέτηση στον υπάρχοντα χώρο του νοσοκομείου.
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Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Προϋπολογισμός: 225.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η προμήθεια και εγκατάσταση του σιδερωτηρίου και της διπλωτικής μηχανής θα 

γίνει από τον ίδιο προμηθευτή, καθώς λειτουργικά αποτελούν ενιαίο συγκρότημα.

Γ1. ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ 

1) Προϋπολογισμός: 143.500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

1. Βαριάς βιομηχανικής χρήσης ατμοθερμαινόμενο δικύλινδρο 

σιδερωτήριο, ωφέλιμου πλάτους 300 cm και διαμέτρου κυλίνδρων 

τουλάχιστον 80cm, ευρωπαϊκού εργοστασίου κατασκευής.

2. Θα πρέπει να είναι θερμαινόμενης λεκάνης και όχι θερμαινομένου 

κυλίνδρου, πιέσεως λειτουργίας έως 12 bar. 

3. Να διαθέτει εύκαμπτη αυτορυθμιζόμενη λεκάνη. 

4. Θα πρέπει να φέρει ανοξείδωτη ελατηριωτή επένδυση και εν 

συνεχεία πάνινη επένδυση ΝΟΜΕΧ υψηλής αντοχής σε μεγάλες 

θερμοκρασίες.

5. Οι κύλινδροι θα πρέπει να κάνουν τέλεια εφαρμογή με τη σκάφη. Θα 

πρέπει να υπάρχει σύστημα ανόδου και καθόδου της σκάφης μέσω 

υδραυλικών εμβόλων λαδιού ρυθμιζόμενης πίεσης, ώστε να 

διασφαλίζεται άριστο αποτέλεσμα ανάλογα με το είδος που θα 

σιδερωθεί. Να περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα ανόδου και 

καθόδου της λεκάνης.

6. Η γωνιά επαφής της λεκάνης με τον σιδερωτικό κύλινδρο πρέπει να 

υπερβαίνει τις 205◦ για αύξηση της απόδοσης της παραγωγής έναντι 

των συμβατικών σιδερωτηρίων σταθερών λεκανών.

7. Το μήκος της  επιφάνειας σιδερώματος να είναι πάνω από 3,50m.

8. Η ωριαία παραγωγή θα ξεπερνά τα 420kg για ιματισμό με ποσοστό 

υγρασίας 50%.
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9. Το σιδερωτήριο να διαθέτει κατάλληλο Προγραμματιζόμενο Λογικό 

Ελεκτή (PLC) τουλάχιστον 40 προγραμμάτων και κινητήρα ισχύος 

τουλάχιστον 5,5 kW με Inverter.

10. Ο πίνακας  ελέγχου να φέρει γενικό διακόπτη ON/OFF και ψηφιακή 

οθόνη αφής τουλάχιστον 7’’.

11. Από τον πίνακα θα ελέγχεται η ταχύτητα σιδερώματος, που θα 

ρυθμίζεται μεταξύ 16 και 30 μέτρων/λεπτό, η πίεση ατμού, η 

θερμοκρασία και η πίεση μεταξύ σκάφης και κυλίνδρων. 

12. Το σιδερωτήριο θα πρέπει να φέρει ατμοπαγίδες συμπυκνωμάτων 

ξεχωριστές ανά λεκάνη και γέφυρα για τη διασφάλιση σταθερής ροής 

ατμού και την κατανομή ομοιόμορφης θερμοκρασίας σιδερώματος 

καθ’ όλο το πλάτος σιδερώματος. 

13. Πάνω από το σιδερωτήριο θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη με 

αφαιρούμενα πάνελ για την αποφυγή της υπερθέρμανσης του 

περιβάλλοντος χώρου. Από το σιδερωτήριο θα βγαίνει κανάλι 

απαγωγής με μοτέρ, για την εξαγωγή των συμπυκνωμάτων, 

τουλάχιστον Φ125 ανά κύλινδρο, με ρύθμιση όγκου αέρα μέσω 

βαλβίδας ροής (κλαπέ).

14. Το σιδερωτήριο θα φέρει πλανητικό μειωτήρα με απευθείας κίνηση 

πάνω στον άξονα.

15. Σε περίπτωση παύσης, διακοπής ή απώλειας ρεύματος θα πρέπει να 

έχει την ικανότητα διαχωρισμού λεκάνης-κυλίνδρου με υδραυλικά 

έμβολα λαδιού για αποφυγή ανάφλεξης. 

16. Για την προστασία των δαχτύλων του χειριστή θα πρέπει 

υποχρεωτικά να υπάρχει σύστημα που σταματά άμεσα την 

περιστροφή των κυλίνδρων και των ιμάντων τροφοδοσίας (να 

περιγραφεί).

17. Όλες οι σωληνώσεις και οι λεκάνες του σιδερωτηρίου θα πρέπει να 

είναι μονωμένες με ειδικό φύλλο υαλοβάμβακα για την αποφυγή 

απώλειας θερμότητας.

18. Το σιδερωτήριο θα μπορεί να συνδεθεί με μηχανές τροφοδοσίας ή 

διπλώματος άλλων οίκων κατασκευής μέσω δυαδικής πύλης. 
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19. Σε κάθε άκρη του σιδερωτηρίου θα πρέπει να υπάρχουν διακόπτες 

έκτακτης ανάγκης που θα ακινητοποιούν το μηχάνημα. 

20. Επιπλέον, να έχει δυνατότητα σύνδεσης αναλογικής τάσης 

συγχρονισμού ταχύτητας 0-10V.

21. Το σιδερωτήριο να έχει μέγιστες διαστάσεις (Π×Β×Y) 

4160x2790x1850mm και μέγιστο βάρος 5.800kg (να δοθούν τα 

στοιχεία του προσφερόμενου μηχανήματος).

Γ2. ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)

Προϋπολογισμός: 81.500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

1. Θα πρέπει να τοποθετηθεί στη συνέχεια του σιδερωτηρίου, έτσι ώστε να 

αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο.

2. Να είναι ευρωπαϊκού εργοστασίου κατασκευής.

3. Θα πρέπει να έχει ωφέλιμο πλάτος 300 εκ. και να μπορεί να διπλώσει 

ιματισμό με μέγιστο μήκος 345εκ.

4. Να πραγματοποιεί τα κάτωθι διπλώματα: στα σεντόνια και στα μεγάλα 

κομμάτια ιματισμού δυο οριζόντια διπλώματα,  τρία κάθετα διπλώματα και 

στοίβαξη σε στοιβάκτη πτώσεως, στα μικρά τεμάχια δυο οριζόντια και 

παράδοση στο πίσω τραπέζι.

5. Η μηχανή πρέπει να είναι δυο γραμμών παραγωγής.

6. Η στοιβακτική μηχανή θα είναι τύπου drop stacker για μικρά κομμάτια 

(μηχανισμού στοίβαξης με πτώση) και θα στοιβάζει τα σεντόνια σε 

προκαθορισμένο αριθμό.

7. Να μπορεί να διπλώσει μέχρι 1600τμχ/ώρα.

8. Να λειτουργεί με πίεση αέρα 6 bar.

9. Η διπλωτική μηχανή θα πρέπει να διαθέτει προγραμματιζόμενο λογικό 

ελεγκτή (PLC), οθόνη αφής, διαγνωστικό, μετρητή στατιστικών και να έχει 

σύστημα αυτόματου συγχρονισμού της ταχύτητας της με το σιδερωτήριο 

καθώς και σύστημα παράκαμψης (bypass) των οριζόντιων διπλωμάτων.

10. Η διπλωτική μηχανή θα πρέπει να είναι όσο γίνεται απλούστερη, από 

τεχνική άποψη.
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11. Μηχανήματα με παλμογεννήτριες και αλυσίδες κίνησης θα απορρίπτονται 

επί ποινή αποκλεισμού. 

12. Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής ρύθμισης πίεσης αέρα ψεκασμού για 

όλα τα είδη ιματισμού.

13. Όλα τα συστήματα μετάδοσης της κίνησης θα πρέπει να έχουν  μετάδοση 

της κίνησης με μοτέρ και μετατροπέα (inverter).

14. Η διπλωτική μηχανή θα πρέπει να λειτουργεί σε ταχύτητες από δέκα (10) 

έως πενήντα (50) μέτρα ανά λεπτό (m/min). Ο προγραμματιζόμενος λογικός 

ελεγκτής (PLC) του σιδερωτήριου θα πρέπει να ελέγχει την ταχύτητα της 

διπλωτικής μηχανής, ώστε το σιδερωτήριο και η διπλωτική μηχανή να 

λειτουργούν σε πλήρη αρμονία.

15. Η διπλωτική μηχανή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ρυθμιζόμενης πίεσης 

για πιο βαριά τεμάχια.

16. Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει αντιστατική μπάρα για αποφυγή στατικού 

ηλεκτρισμού.

17. Η διπλωτική μηχανή θα πρέπει να φέρει σύστημα αυτομάτου καθαρισμού 

φωτοκυττάρων χωρίς ανακλαστήρα, με φωτοκύτταρα προσέγγισης.

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο προμηθευτής θα αναλάβει πλήρως την αποξήλωση των υπαρχόντων 

μηχανημάτων και την εγκατάσταση των νέων, όπως και τη σύνδεση με τα 

υπάρχοντα δίκτυα υποδομών (ηλεκτρολογικά, ύδρευσης, ατμού) που 

παρέχει το Νοσοκομείο.

2. Όλα τα αποξηλωθέντα άχρηστα υλικά θα απομακρυνθούν σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

3. Τα νέα μηχανήματα θα παραδοθούν εγκατεστημένα στις προβλεπόμενες 

θέσεις, σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Στην τιμή 

προσφοράς συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά – εξαρτήματα που θα 

απαιτηθούν για την εγκατάσταση και διασύνδεση των μηχανημάτων. 

4. Ο προμηθευτής θα παρέχει εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστές-τεχνικοί) 

με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την παράδοση του εξοπλισμού σε 

λειτουργία.
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5. Όλα τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας και 

προγραμματισμού του μηχανήματος στα Ελληνικά, καθώς και τεχνικά 

εγχειρίδια στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά με αναλυτική λίστα ανταλλακτικών 

(spare parts list) με διασκορπίσεις,  τα οποία θα κατατεθούν στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου με την παράδοση του εξοπλισμού. 

6. Στην προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε και επί ποινή απόρριψης να 

περιλαμβάνεται φύλλο συμμόρφωσης ως προς τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές των μηχανημάτων, με τις αντίστοιχες παραπομπές στα 

τεχνικά φυλλάδια, λίστες ανταλλακτικών και εγχειρίδια λειτουργίας και 

προγραμματισμού του κατασκευαστικού οίκου, που επίσης θα πρέπει να 

κατατεθούν με την προσφορά. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία και 

χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια 

θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ταυτίζονται πλήρως και να 

επαληθεύονται με τα κατατεθειμένα εγχειρίδια οδηγιών (μηχανήματος και 

προγραμματιστή) και τις κατατεθειμένες διασκορπίσεις των μηχανημάτων.

7. O προμηθευτής θα πρέπει να έχει επισκεφθεί το χώρο ώστε να λάβει γνώση 

των συνθηκών εγκατάστασης του εξοπλισμού. Η επίσκεψη αυτοψίας θα 

γίνει παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση, 

που ο προμηθευτής θα προσκομίσει μαζί με την προσφορά του.

8. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να κατατεθεί σχέδιο κάτοψης 

του χώρου εγκατάστασης με τον προσφερόμενο εξοπλισμό τοποθετημένο 

στις θέσεις λειτουργίας, όπου θα αναφέρονται επίσης και όλα τα σημεία 

σύνδεσης του εξοπλισμού. 

9. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει αναλυτική λίστα τεχνικού 

προσωπικού, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία (ΙΚΑ ή ΟΑΕΔ), με 

τουλάχιστον δυο μόνιμους τεχνικούς πλήρους απασχόλησης οι οποίοι έχουν 

πραγματοποιήσει εκπαίδευση στην κατασκευάστρια εταιρεία του 

εξοπλισμού και έχουν λάβει ανάλογο πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης των τεχνικών υποχρεωτικά θα επισυναφθούν στην τεχνική 

προσφορά.

10. Για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν θα πρέπει να είναι 
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εγγεγραμμένοι στο εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επιμελητήριο και να 

προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό απόδειξης κύριας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΚΑΔ) συναφές με το αντικείμενο των 

μηχανημάτων της προμήθειας. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κύριο 

ΚΑΔ δραστηριότητας το εμπόριο εξειδικευμένων μηχανών σε ισχύ για 

τουλάχιστον τρία έτη.

11. Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει με την προσφορά τον χρόνο 

ανταπόκρισης από την κλήση του νοσοκομείου για βλάβη (να είναι 

μικρότερος ή ίσος με 48 ώρες) και τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση 

παραγγελίας ανταλλακτικών μέσω πρακτικού ανάθεσης. 

12. Ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει επάρκεια 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Επίσης να κατατεθεί 

βεβαίωση για την δεκαετή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών από τον 

κατασκευαστή, καθώς και εξουσιοδότηση του  προμηθευτή από τον 

κατασκευαστή για τη συντήρηση του εξοπλισμού.

13. Τα  προσφερόμενα μηχανήματα θα συνοδεύονται από τουλάχιστον δυο (2) 

χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας (να δηλωθεί στην προσφορά). Στον χρόνο 

της εγγύησης η προληπτική συντήρηση, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, 

του έτους και, εφόσον απαιτείται, του εξαμήνου θα γίνει οπωσδήποτε από 

τον ανάδοχο και θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η προληπτική συντήρηση για 

μικρότερα χρονικά διαστήματα θα γίνει είτε από τον ανάδοχο είτε από 

τεχνικούς του Νοσοκομείου μετά από εκπαίδευση (η δαπάνη σε περίπτωση 

υλοποίησης της προληπτικής συντήρησης από τον ανάδοχο, τον βαρύνει και 

σε αυτή την περίπτωση, για το χρονικό διάστημα της εγγύησης).

14. Να κατατεθεί υπόδειγμα προληπτικής συντήρησης στην τεχνική προσφορά 

βάσει του υποδείγματος του κατασκευαστή.

15. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 στο 

αντικείμενο της εμπορίας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης 

μηχανημάτων πλυντηρίων – καθαριστηρίων για επαγγελματικούς χώρους 

(να κατατεθεί το πιστοποιητικό με την προσφορά).   

16. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 

9001 (να κατατεθεί το πιστοποιητικό με την προσφορά) και τα 
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προσφερόμενα μηχανήματα να πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές 

ασφαλείας και να φέρουν απαραιτήτως τη σήμανση CE. 

17. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν αποδεδειγμένα, ότι έχουν 

εγκαταστήσει παρόμοια ιδίου τύπου μηχανήματα σε βάθος τριετίας. Ο 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο εγκαταστάσεων 

αντιστοίχων μηχανημάτων στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, όπου θα 

αναγράφεται ο φορέας όπου εγκαταστάθηκε το μηχάνημα, η ημερομηνία 

εγκατάστασης, ο κατασκευαστικός οίκος του μηχανήματος, ο ακριβής τύπος 

και το μοντέλο, ώστε να είναι εφικτή η σχετική διασταύρωση από το 

Νοσοκομείο. 

18. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφα συμβάσεων 

εργασιών επισκευής ή/και  συντήρησης  παρόμοιων μηχανημάτων εντός της 

τελευταίας τριετίας, τουλάχιστον δυο εκ των οποίων να αφορούν σε 

Δημόσια Νοσοκομεία. 

19. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Παραγωγών. 

20. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία από την 

υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται σε (4) μήνες. Ο χρόνος που θα έχει 

στην διάθεση του ο προμηθευτής για την αποξήλωση του υπάρχοντος 

εξοπλισμού, την εγκατάσταση του νέου και την παράδοση του σε λειτουργία 

καθορίζεται στις δέκα (10) ημερολογιακές μέρες από την έναρξη των 

εργασιών.

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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