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 ΘΕΜΑ:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  1ης ΦΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ  ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

                     ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ, Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ ΓΙΑ: 

•   «ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΙΕΗ» 
 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Ηλείασ-Νοςθλευτικι Μονάδα Πφργου, κατόπιν του υπ’ 
αρικμ.: 25979/17-11-2020 Πρακτικοφ που ςυντάχκθκε από τθν Επιτροπι Σεχνικών 
Προδιαγραφών (θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ΄ αρικ. 701/13-11-2020 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 
(ΑΔΑ: ΨΡΞ46907Ε-ΑΦΦ) για τθν προμικεια του είδουσ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΙΕΗ»  για το 
Γ.Ν. Ηλείασ, Ν.Μ. Πφργου, καλεί κάκε ενδιαφερόμενο να επιςκεφτεί τον ιςτότοπο του ΕΗΔΗ 
ςτθν ιςτοςελίδα των «Διαβουλεφςεων» και να ςυμμετάςχει ςτθν 1θ Δθμόςια Διαβοφλευςθ 
των Σεχνικών Προδιαγραφών για τθν προμικεια του Εξοπλιςμοφ που αναφζρκθκε ανωτζρω.  
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα αναρτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ 
Πφργου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ηλείασ (www.nosokomeiopyrgoy.gr). Οι παρατθριςεισ των 
ενδιαφερόμενων φορζων υποβάλλονται απευκείασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΗΔΗ 
με τθν επιλογι «Καταχώρθςθ χολίου». Η διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ ορίηεται για το χρονικό 
διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερολογιακών θμερών από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ 
ανακοίνωςθσ ςτον ιςτότοπο του ΕΗΔΗ, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ςχολίων τθν 
ΣΕΣΑΡΣΗ 10-03-2021.   

 

Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμθριωμζνεσ παρατθριςεισ και να 

επιςθμάνουν τουσ όρουσ των προδιαγραφών που ενδζχεται να κζςουν ςε κίνδυνο τον 

διαγωνιςμό και να δθμιουργιςουν ενςτάςεισ ι ερωτιματα κατά τθν χρονικι περίοδο από τθν 

δθμοςίευςθ ωσ τθν αποςφράγιςθ των προςφορών. 

 

Γραφείο: Προμθκειών 
Σαχ. Δ/νςθ: Ε.Ο. Πφργου- Πατρών 
Σ. Κ: 27131 
Πλθροφορίεσ: Μπακαλοποφλου Κ.  
Σθλ.: 2621 36 1474 
Φαξ: 2621 36 1193 
e-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

ΠΡΟ  

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

www.nosokomeiopyrgoy.gr
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            To Nοςοκομείο δεν δεςμεφεται να υιοκετιςει τισ προτάςεισ και κα αποφαςίςει για τθν 
οριςτικοποίθςθ των Σεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτιρια ώςτε να επιτευχτεί θ 
μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι προμθκευτών, εξαςφαλίηοντασ όμωσ ταυτόχρονα τθν ποιότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιών μασ. 

 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διαβοφλευςθσ επιςυνάπτονται ςε μορφι pdf.  

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 
 
 
 

                                                                                           Δρ. ΧΡΗΣΟ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ, MD, PhD 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
Συνημμζνα: 
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 
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1. ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΙΔΗ  

 

ΜΟΝΑΓΔ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΙΔΗ 

  

Η κνλάδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ δεκηνπξγία αξλεηηθήο πίεζεο ζε 
ζαιάκνπο θαη ζα δηαζέηεη ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο θαη εμνπδεηέξσζεο παζνγόλσλ 
κηθξννξγαληζκώλ από ηνλ αέξα πνπ αλαξξνθά. 

Ο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο ζα δηαζθαιίδεη ηελ ζπγθξάηεζε-εμνπδεηέξσζε ηνπ ηνύ Sars Cov 2 
ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 99,9% . 

πγθεθξηκέλα ε κνλάδα ζα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζην αληηηθό θίιηξν θιάζεο F5, απόιπην θίιηξν 
θιάζεο ULPA15, ζπζηνηρία ιακπηήξσλ UVGI, αλεκηζηήξα κεηαβιεηήο παξνρήο θαζώο θαη όιεο 
ηηο δηαηάμεηο ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο . 

Η κνλάδα ζα είλαη ηξνρήιαηε θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν πεξηζηξνθηθέο ξόδεο  κε 
θιείδσκα. 

Ο αλεκηζηήξαο ζα είλαη κνλνθαζηθόο,  ηύπνπ plug fan κε ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθό ειεγθηή 
ζηξνθώλ ηύπνπ MODBUS θαη ζύζηεκα ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο.  

Οη ιακπηήξεο ζα πξέπεη λα εθπέκπνπλ ην κέγηζην ηεο ππεξηώδνπο ηζρύνο ηνπο ζε κήθνο 
θύκαηνο 254 nm, ζα εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειε δόζε ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο ζην 
δπζκελέζηεξν ζεκείν ηνπ ηκήκαηνο ιακπηήξσλ ηεο κνλάδαο. Οη ιακπηήξεο  ζα δηαζέηνπλ  ηα 
ηξνθνδνηηθά ηνπο θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπο ζα είλαη  18.000 ώξεο ηνπιάρηζηνλ. 

To θέιπθνο ηεο κνλάδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από γαιβαληζκέλα ειάζκαηα βακκέλα κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Η αεξνζηεγάλσζε ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ 
ειαζηηθώλ παξεκβπζκάησλ. 

 

Γηα ηελ ζσζηή παξαθνινύζεζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο από ην πξνζσπηθό ζα πξέπεη ε 
κνλάδα λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζην ελδεηθηηθό δηαθνξηθό καλόκεηξν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 
απόιπηνπ θίιηξνπ. Η ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ζα γίλεηαη από έλαλ ξπζκηζηή ν νπνίνο ζα 
ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ηεο κνλάδαο θαη ν νπνίνο ζα ξπζκηζηεί ώζηε λα επηηεπρζεί ε 
θαηάιιειε ππνπίεζε ζην ζάιακν. 

 

Η κνλάδα ζα ζπλνδεύεηαη κε  ηα αθόινπζα πηζηνπνηεηηθά : 

 Πηζηνπνηεηηθό θιάζεο απόιπηνπ θίιηξνπ θιάζεο ULPA15 απόδνζεο κεγαιύηεξεο ηνπ 
99,9999% ζηα 0,12 κm ζύκθσλα κε ην ΕΝ1822. 

 Πηζηνπνηεηηθό απόδνζεο ησλ ιακπηήξσλ ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο γηα εμνπδεηέξσζε 
ηνπ ηνύ Sars Cov 2 ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 99,9%. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα 
πξνζθνκηζηνύλ ηα απαξαίηεηα έληππα ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο UV-C. 

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αληηηθνύ θίιηξνπ F5 έλαληη ηνπ ηνύ Sars Cov 2 

 H θάζε κνλάδα αξλεηηθήο πίεζεο ζα ππνβιεζεί ζε ηεζη έλαληη δηαξξνώλ θαη ζα 
ζπλνδεύεηαη από ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό (leak integrity test). 

 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο, εξγνιάβνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο, 
παξνπζία πξνζσπηθνύ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη κε θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλα όξγαλα, γηα λα 
δηαπηζησζεί ε επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο αξλεηηθήο δηαθνξάο πίεζεο Δp = 10 Pa max κεηαμύ 
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ηνπ ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο θαη ηνπ θεληξηθνύ δηαδξόκνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ 
κεηξήζεσλ ζα παξαδνζνύλ εγγξάθσο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία καδί κε θσηνηππία ησλ 
πηζηνπνηεηηθώλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ηα νπνία ζα είλαη έγθπξα θαηά ηελ εκεξνκελία 
πινπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ.  

 

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν ηύπνη κνλάδσλ αξλεηηθήο πίεζεο. 

 

Γηα ηνπο κηθξνύο ζαιάκνπο (7 ηεκ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί κνλάδα αξλεηηθήο πίεζεο παξνρήο 
1000m3/h ελδεηθηηθόο ηύπνο  NPU 1000 ηεο εηαηξείαο DimTech. 

Γηα ηνπο κεγάινπο ζαιάκνπο (6 ηεκ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί κνλάδα αξλεηηθήο πίεζεο παξνρήο 
2000m3/h ελδεηθηηθόο ηύπνο  NPU 2000 ηεο εηαηξείαο DimTech. 

 

Η έμνδνο ηνπ αέξα από όιεο ηηο κνλάδεο ζα νδεγείηαη κέζσ θαηάιιεισλ αεξαγσγώλ εθηόο ηνπ 
λνζνθνκείνπ. 

Οη αεξαγσγνί ζα θαηαζθεπαζηνύλ από αλνμείδσηε ιακαξίλα θαη ζα πεξηιακβάλνπλ όια ηα 
εηδηθά εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη. 

ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαηηνύκελεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ 
αεξαγσγώλ. 

 

ΦΟΡΗΣΔ  ΜΟΝΑΓΔ  AIRSHOWER 

 

Θα ηνπνζεηεζνύλ δύν κνλάδεο Airshower ζηνπο δύν πξνζαιάκνπο. 

Η κνλάδα Airshower, , είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ζσκαηηδίσλ από ην πξνζσπηθό 

θαηά ηελ είζνδό ηνπ ζηνπο ζαιάκνπο COVID-19.Η κνλάδα δεκηνπξγεί ξεύκα πςειήο παξνρήο 

θαη ηαρύηεηαο θαη ζαξώλεη νκνηόκνξθα όπνηνλ εηζέξρεηαη  ζην πξνζάιακν. 

Ο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο ζα δηαζθαιίδεη ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ηνύ Sars Cov 2 ζε πνζνζηό 
κεγαιύηεξν ηνπ 99,9% . 

πγθεθξηκέλα ε κνλάδα ζα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζην αληηηθό θίιηξν θιάζεο F5, απόιπην θίιηξν 
θιάζεο HEPA14, αλεκηζηήξα κεηαβιεηήο παξνρήο θαζώο θαη όιεο ηηο δηαηάμεηο ειέγρνπ θαη 
ιεηηνπξγίαο . 

Η κνλάδα ζα είλαη ηξνρήιαηε θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν πεξηζηξνθηθέο ξόδεο  κε 
θιείδσκα. 

Ο αλεκηζηήξαο ζα είλαη κνλνθαζηθόο,  ηύπνπ plug fan κε ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθό ειεγθηή 
ζηξνθώλ ηύπνπ MODBUS θαη ζύζηεκα ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο.  

To θέιπθνο ηεο κνλάδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από γαιβαληζκέλα ειάζκαηα βακκέλα κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή.Η αεξνζηεγάλσζε ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ 
ειαζηηθώλ παξεκβπζκάησλ. 

Η κνλάδα είλαη νξζνγσληθνύ ζρήκαηνο κε ηνηρώκαηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη 

δηαζηάζεηο Μήθνο x Πιάηνο x Ύςνο: 620 x 350 x 1800mm. 
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Η κόλσζε θαη αεξνζηεγάλσζε ηεο κνλάδαο απόζκεζεο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ειαζηηθώλ παξεκβπζκάησλ ζηηο πόξηεο, ην πιαίζην, ηα θίιηξα θαη ηα ηνηρώκαηα. Ο έιεγρνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κέζσ κπνπηόλ πνπ ζα ππάξρεη ζην κπξνζηηλό 

κέξνο ηεο κνλάδαο ελώ ζα δηαζέηεη πνηελζηόκεηξν ξύζκηζεο ηεο παξνρήο θαη καλόκεηξν 

ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο θνξεζκνύ ηνπ απνιύηνπ θίιηξνπ. ηηο ζύξεο ζα ηνπνζεηεζνύλ  side 

access controls .  

Η κνλάδα ζα ζπλνδεύεηαη κε  ηα αθόινπζα πηζηνπνηεηηθά : 

 Πηζηνπνηεηηθό θιάζεο απόιπηνπ θίιηξνπ θιάζεο ΗΕPΑ14 απόδνζεο κεγαιύηεξεο ηνπ 
99,999% ζηα 0,3 κm ζύκθσλα κε ην ΕΝ1822. 

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αληηηθνύ θίιηξνπ F5 έλαληη ηνπ ηνύ Sars Cov 2 

 H θάζε κνλάδα ζα ππνβιεζεί ζε ηεζη έλαληη δηαξξνώλ θαη ζα ζπλνδεύεηαη από ην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό (leak integrity test). 

 
Ελδεηθηηθόο ηύπνο  AS-2000 ηεο εηαηξείαο DimTech 
 
Πεξηιακβάλνληαη νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζύλδεζεο ηεο κνλάδαο Airshower θαη ν 
απηνκαηηζκόο ησλ ζπξώλ ησλ πξνζαιάκσλ. 
 
 
ΛΑΜΠΣΗΡΔ ΤΠΔΡΙΩΓΟΤ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ  Δ F.C.U 

Θα ηνπνζεηεζνύλ ιακπηήξεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο ζε 19 ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο 
ζαιάκσλ. 

Οη ιακπηήξεο ζα δηαζέηνπλ αλνμείδσηε βάζε, ην κήθνο ηνπο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500 mm θαη 

ε ηζρύο ζα είλαη 25W. 

Οη ιακπηήξεο ζα είλαη  θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηύπνπ f.c.u, 

split a/c θαη απνζθνπνύλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ  αέξα, κεηώλνληαο ην κηθξνβηαθό 

θνξηίν θαη ηελ δηαζθόξπηζε βιαβεξώλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. 

Οη ιακπηήξεο απηνί δελ παξάγνπλ όδνλ θαη ηνπνζεηνύληαη ζηελ αλαξξόθεζε ησλ ηνπηθώλ 

θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ. Η δηάξθεηα δσήο  ηνπο είλαη 18000 ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη’ ειάρηζηνλ.  

Η ηνπνζέηεζε ησλ ιακπηήξσλ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο θαηαζθεπέο ,ζύκθσλα κε 

ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε f.c.u θαη ζα ζπλνδεύνληαη από ην ηξνθνδνηηθό ηνπο. Οη ιακπηήξεο 

ζα ζπλδεζνύλ ειεθηξνινγηθά κε ην ηξνθνδνηηθό ηνπο. 

Οη ιακπηήξεο ζα ζπλνδεύνληαη κε  ην αθόινπζν πηζηνπνηεηηθό : 

 

 Πηζηνπνηεηηθό απόδνζεο ησλ ιακπηήξσλ ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο γηα εμνπδεηέξσζε 
ηνπ ηνύ Sars Cov 2 ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 99,9%. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα 
πξνζθνκηζηνύλ ηα απαξαίηεηα έληππα ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο UV-C. 

 
 
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ:   Εληόο 30 εκεξώλ 
 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ: 10.000,00€ 
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H ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 

αραντοπούλοσ Αγγελική  

 

 

Θεοδωράτος Πάσλος  

 

 

Γελλοπούλοσ Υαρίκλεια 

 

 


