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ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 
ΣΧΕΤ.:  1. ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ  «Έγκριση της άμεσης αποκατάστασης του συστήματος 

ιατρικού αέρα» Α. Π. 14466 / 12.08.2021 
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με ΘΕΜΑ : Κατάσταση λειτουργίας «Πεπιεσμένου 
Ιατρικού Αέρα» Α.Π. 14441 / 12.08.2021 

 
Με βάση τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα προς την κα Διοικήτρια (Σχετ.2) και κατόπιν της έγκρισης που 

παραλάβαμε (Σχετ.1), προβαίνουμε στην παρούσα επείγουσα αίτηση – τεχνική περιγραφή.  

Προτείνουμε λοιπόν την άμεση ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία την σύμβαση για την αποκατάσταση 

των ζητημάτων του Κέντρου Παραγωγής Πεπιεσμένου Ιατρικού Αέρα που θα αφορά : 

Την εγκατάσταση μονάδος δύο (2) νέων Προσροφητικών Ξηραντήρων. 

Οι νέοι ξηραντήρες θα διασφαλίζουν ότι ο Ιατρικός Αέρας που παράγεται  πληροί το πρότυπο 

παραγωγής ISO 8573.1 group 1.2.1 και συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 5.4.1.4/5.  

Οι εν λόγω μονάδα θα αποτελείται από: 

1. Μονάδα Ελέγχου με αισθητήρα δρόσου και λειτουργία Economizer για εξοικονόμηση ενέργειας και 

μείωση των απωλειών. 

2. Δύο (2) Ξηραντήρες προσροφητικούς ονομαστικής ικανότητας 150 m3/h @ 7 Bar  

3. Όλον τον απαιτούμενο συνοδό εξοπλισμό εις διπλούν όπως:  Φίλτρα πεπεισμένου αέρα πολλαπλών 

σταδίων και φίλτρα αποστείρωσης καταλλήλως διαστασιολογημένα σύμφωνα με τους ξηραντές. 

Τεχνικά θα απαιτηθεί η ανάθεση της προμήθεια του νέου εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει την 

απομάκρυνση των ξηραντήρων ψυκτικού τύπου και την εγκατάσταση της νέας μονάδος των δύο 

ξηραντήρων προσροφητικού τύπου με όλες τις αναγκαίες διατάξεις φιλτραρίσματος του διερχόμενου αέρα 

και των εξαρτημάτων σύνδεσης και προσαρμογής θα γίνει δε εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού  

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε πλήρη λειτουργία και με γραπτή πιστοποίηση του δικτύου 

πεπιεσμένου ιατρικού αέρα ότι ικανοποιεί τις ως άνω οδηγίες και πρότυπα και εγγύηση καλής 

λειτουργίας δύο (2) ετών.                                    

Προϋπολογισμός: 17.500 Ευρώ με ΦΠΑ 

 

Ο Προϊστάμενος της 

Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. 

     

     Η Διοικητική  

     Διευθύντρια 

 

 

 

      Γεωργία Λιακέα 

 


