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«Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Γημήτριος» 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΔΡΙΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 

 
1.ΤΓΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟ (Ηαηξηθήο Υξήζεο) σο θχξηα πεγή ηξνθνδνζίαο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ γηα απνζήθεπζε ζε δεμακελή. 
 
Σν πξνζθεξφκελν πγξφ νμπγφλν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία: 
 

 Ηαηξηθφ Ομπγφλν (Αξ. Μνλνγξαθίαο 0417 ): Ο2≥ 99,5%, CO2≤ 300ppm, 
CO≤ 5ppm,H2O≤67ppm 

 
Οη πξνκεζεπηέο πγξνχ νμπγφλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη 
λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ : 
 
-άδεηα παξαγσγήο πγξνχ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ απφ ηνλ ΔΟΦ, 
-πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO9001:2008 γηα παξαγσγή, δηαλνκή θαη εκπνξία 
πγξνπνηεκέλνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 
 
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο / 
θνξηνεθθφξησζεο ηνπ ελ ηζρχ ADR επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 
 
1.1.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
 
Σν πγξφ νμπγφλν απνζεθεχεηαη, εμαεξψλεηαη θαη ηξνθνδνηείηαη ζε αέξηα 
κνξθή, κέζσ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πγξνχ νμπγφλνπ, ζην δίθηπν αεξίνπ 
νμπγφλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Σν ζπγθξφηεκα πγξνχ νμπγφλνπ απνηειείηαη απφ: 
 

- ηελ θξπνγεληθή δεμακελή απνζήθεπζεο απηνχ, 
- ηνλ εμαεξσηή ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ ζε αέξην, 
- φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα ιεηηνπξγίαο, ελδείμεσλ θαη αζθαιείαο ηεο 

δεμακελήο, φπσο φξγαλν έλδεημεο ηεο πίεζεο ηεο αέξηαο θάζεο ηνπ 
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πγξνχ νμπγφλνπ, δείθηεο ζηάζκεο ηνπ πεξηερφκελνπ ζηε δεμακελή 
πγξνχ νμπγφλνπ θηι. 

 
Ζ θαηαζθεπή, νη έιεγρνη θαη ε εγθαηάζηαζε ζπγθξνηήκαηνο πγξνχ νμπγφλνπ, 
ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 
2491/86(φπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. πξση. Γ13/ 403/ 25 - 8 -1988 
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ) θαζψο θαη ηελ κεηαγελέζηεξε ΔΝ ISO 
7396- 1 (κε απφθαζε εγθξίζεσο ΓΤ8/Β/νηθ.115301/26-08-2009). 
 
 
 
 
1.2. ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
 
Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο πξναλαθεξφκελεο δεμακελήο, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε 
απηνλνκία παξνρήο νμπγφλνπ ζηα φξηα επζχλεο ηνπ αλάδνρνπ, ζα 
θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνδηαγεγξακκέλε απφ ην Ννζνθνκείν: 
 

- κέζε κεληαία θαηαλάισζε (m3/κήλα) 
- κέγηζηε σξηαία θαηαλάισζε (m3 /ψξα) 
- δηάξθεηα ηεο κέγηζηεο σξηαίαο θαηαλάισζεο (min ή ψξεο) 
- εκεξήζηα ζπρλφηεηα επαλαιήςεσλ δήηεζεο ηεο κέγηζηεο σξηαίαο 

θαηαλάισζεο 
 
Ο εμαεξσηήο  ζα είλαη θαηάιιεια ππνινγηζκέλνο λα αληέρεη ζηηο 
πξνδηαγεγξακκέλεο πηέζεηο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ εμαέξσζε ηεο 
πξνδηαγεγξακκέλεο πνζφηεηαο πγξνχ νμπγφλνπ, ζηηο επηθξαηνχζεο ζηελ 
πεξηνρή ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίεο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο πεξηβάιινληνο. 
 
1.3. ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΤΓΡΟΤ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά θαη 
δεζκεπηηθά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πγξνχ 
νμπγφλνπ, κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν ζα έρεη 
κεξηκλήζεη, ψζηε ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζε απηφλ, 
λα είλαη επαξθείο θαη ειεχζεξνη. Ο πξνηεηλφκελνο ρψξνο ζα πξέπεη λα 
πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαινχο εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ζπγθξνηήκαηνο πγξνχ νμπγφλνπ. 
 
Σν Ννζνθνκείν δεζκεχεηαη λα κελ πξνβεί ζε κειινληηθέο θαηαζθεπέο πνπ 
ελδερνκέλσο λα πεξηνξίζνπλ είηε ηελ αξρηθά απξφζθνπηε πξνζβαζηκφηεηα 
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απφ ην βπηηνθφξν φρεκα παξάδνζεο πγξνχ νμπγφλνπ 
είηε λα παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο απηνχ. ε 
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δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλαιακβάλεη ην ίδην ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο ζε άιιν θαηάιιειν ρψξν θαη ηα έμνδα ζχλδεζήο ηνπ κε ην 
δίθηπν δηαλνκήο νμπγφλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Σν ζπγθξφηεκα απνζήθεπζεο - εμαέξσζεο πγξνχ νμπγφλνπ, ζα 
παξαρσξεζεί ζην Ννζνθνκείν γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ελψ ε 
θπξηφηεηά ηνπ ζα παξακείλεη ζηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα 
εγθαηαζηήζεη ηε δεμακελή κε δηθά ηνπ έμνδα θαη θξνληίδα ζε βάζε ζηήξημεο-
πάθησζεο, πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ην Ννζνθνκείν. Ο πξνκεζεπηήο ζα 
ζέζεη ηελ δεμακελή ζε πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. 
 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλδέζεη ην ζπγθξφηεκα πγξνχ 
νμπγφλνπ κε ηελ αλακνλή ζχλδεζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο δηθηχνπ 
ζσιελψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ζα επξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ 
εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην Ννζνθνκείν 
επηζπκεί ηελ δηαζχλδεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πγξνχ νμπγφλνπ κε 
πεξηζζφηεξα απνκαθξπζκέλα δίθηπα, ηφηε ν πξνκεζεπηήο ζα κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ην επηπιένλ δίθηπν ζσιελψζεσλ, κε επηπιένλ ρξέσζε. 
 
1.4 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΤΝΣΖΡΖΖ & ΑΠΟΞΖΛΩΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ 
ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο πγξνχ νμπγφλνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνδηαγεγξακκέλε 
πνζφηεηα νμπγφλνπ ζηα φξηα επζχλεο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Δπίζεο, 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη ηαθηηθά θαη λα ζπληεξεί ην 
ζπγθξφηεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ, ε νπνία ζα βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ, αλά έηνο, έγγξαθεο έθζεζεο 
ειέγρνπ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί θξπνγνληθψλ  
δεμακελψλ. Σν λνζνθνκείν δελ θέξεη επζχλε γηα βιάβε πνπ ζα παξνπζηαζηεί 
ζηε δεμακελή, εθηφο εάλ απηή πξνθιεζεί απφ επεκβάζεηο κε 
εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο βιαβψλ θαη ζε ηπρφλ 
ζπκβάληα πνπ πξνθαιέζνπλ πξφβιεκα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ν πξνκεζεπηήο δηαζέηεη ηειέθσλν έθηαθηεο αλάγθεο ζε 24σξε 
βάζε θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επέκβεη εληφο έμη (6) σξψλ απφ ηελ ψξα 
εηδνπνίεζήο ηνπ.  
 
 Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηερληθή θάιπςε φιν ην 24σξν.  
 
Μεηά ηελ θαζ   νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο, 
ππνρξενχηαη λα απνμειψζεη θαη λα απνκαθξχλεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εληφο 
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία απηνχ.  
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1.5. ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
 
Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα παξαθνινπζεί ζε εκεξήζηα βάζε ηε ζηάζκε ηνπ 
πγξνχ νμπγφλνπ ζηελ δεμακελή θαη λα εηδνπνηεί ηνλ αλάδνρν πξνο πιήξσζε 
απηήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε παξαγγειία. Ωο φξην αζθαιείαο ζπληζηάηαη 
ηνπιάρηζηνλ ην35% ηεο πιεξφηεηαο ηεο δεμακελήο. 
 
1.6. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
 
Σν πγξφ νμπγφλν ζα κεηαθέξεηαη κε βπηηνθφξν φρεκα ηνπ αλάδνρνπ 
πξνκεζεπηή θαη ζα παξαδίδεηαη ζην ζπγθξφηεκα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο. Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
πξφζβαζε ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο ζην ρψξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 
 
Ο πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη φηη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ζα ηξνθνδνηήζεη ην 
Ννζνθνκείν κε πγξφ νμπγφλν ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
πξνδηαγεγξακκέλε πνζφηεηα νμπγφλνπ ζηα φξηα επζχλεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 
πγξνχ νμπγφλνπ. 
 
1.7. ΜΔΣΡΖΖ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
 
Ζ κέηξεζε ησλ παξαδνκέλσλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη κε πηζηνπνηεκέλν 
κεηξεηή ηνπ βπηηνθφξνπ ζε m3, θαη αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απαηηεζεί, κε 
δχγηζε (κηα πξηλ θαη κηα κεηά ηελ παξάδνζε). ε πεξίπησζε απφθιηζεο 
κεγαιχηεξεο απφ ±2 % κεηαμχ ηεο δχγηζεο θαη ηνπ κεηξεηή ηνπ βπηηνθφξνπ, 
ζα ηζρχεη ε δχγηζε. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δχγηζε πξαγκαηνπνηεζεί θαηά απαίηεζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ζα δηελεξγεζεί ζε πηζηνπνηεκέλε θαηάιιειε γεθπξνπιάζηηγγα, 
εθφζνλ δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα έμνδα δχγηζεο ζα 
βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν θαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε γηα απηφ ην ζθνπφ 
γεθπξνπιάζηηγγα δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 
έλα ρηιηφκεηξν. 
 
ηελ πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεηξεηή ηνπ βπηηνθφξνπ, ηα έμνδα δχγηζεο 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 
Οη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο γηα ην νμπγφλν ζηνπο 15νC & 1 bar πνπ ηζρχνπλ 
πξνζεγγηζηηθά είλαη νη παξαθάησ: 
 

(αέρια υάση) 
m3 
 

(σγρή υάση) 
kg 
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1 1,35 

0,74 1 

 
 
1.8. ΣΗΜΔ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ & ΥΔΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
 
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
 
Τγξφ νμπγφλν: Σηκή αλά m3 ρσξίο Φ.Π.Α. ηελ ηηκή απηή δελ 
πεξηιακβάλνληαη ρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθνξά, ηελ δηαρείξηζε 
επηθίλδπλνπ θνξηίνπ θαη ελδερφκελεο άιιεο ρξεψζεηο δηαρείξηζεο θαη 
παξάδνζεο, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(πξνζβαζηκφηεηα Ηδξχκαηνο, ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απηνχ, πεξηνξηζκνχο 
ζην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ πγξνχ, θ.α), ηηο νπνίεο ζα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο 
λα αλαθέξεη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν. 
 
Δλνίθην ζπγθξνηήκαηνο πγξνχ νμπγφλνπ: Σηκή αλά κήλα θαη αλά ζπγθξφηεκα 
ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
Οη πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο γηα έλα (1) έηνο 
 

α/α ΔΙΓΟ ΑΔΡΙΟΤ 
ΠΡΟΪΟΝΣΟ 
(ΙΑΣΡΙΚΗ 
ΥΡΗΗ) 
 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΓΝΘ 
Γ. 
ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ 

ΓΝΘ  
Ο ΑΓΙΟ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

1 ΤΓΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟ ΚΤΒΗΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 
m3 

115.000 60.000 

 
 

α/α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΓΝΘ 
Γ. 
ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ 

ΓΝΘ  
Ο ΑΓΙΟ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

1 ΔΝΟΗΚΗΟ 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

ΔΤΡΩ/ΜΖΝΑ   

2 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΔΤΡΩ/ m3   

3 ADR ΑΝΑ 
ΦΟΡΣΗΟ 

  

     

 
 
2. ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΔΡΙΑ Δ ΚΑΣΑΛΛΗΛΔ ΥΑΛΤΒΓΙΝΔ ΦΙΑΛΔ 
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Οη πξνκεζεπηέο ηαηξηθψλ αεξίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο 
θαη λα θαηαζέζνπλ δηαζέηνπλ επί πνηλή απφξξηςεο, κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά: 
 

 Άδεηα παξαγσγήο & εκθηάισζεο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. γηα θάζε έλα απφ ηα 
πξνζθεξφκελα ηαηξηθά αέξηα, ζχκθσλα κε ηηο Αξρέο & Καλφλεο Καιήο 
Παξαγσγήο φπσο ππαγνξεχνληαη απφ ηελ απφθαζε Γ.. ΔΟΦ 62060 
(ΦΔΚ 1586/Β`/30.9.2010). 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 γηα εκθηάισζε, δηαλνκή θαη 
εκπνξία ηαηξηθψλ αεξίσλ: νμπγφλνπ, πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ, 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζπλζεηηθνχ αέξα (ηχπνπ RESPAL), αδψηνπ. 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ 
αλαθνξηθά κε ηελ πδξαπιηθή δνθηκή θηαιψλ, ζχκθσλα κε: 

 
- ηελ νδεγία 2010/35/ΔΔ , φπσο ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία κε ηελ Τ.Α. νηθ. 12436/706/2011 (ΦΔΚ 2039/Β`/13.9.2011) 
- θαη ADR 2011, (ΦΔΚ 37/20 - 1- 2012) 

 
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο 
κεηαθνξάο/θνξηνεθθφξησζεο ηνπ ελ ηζρχ ADR επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 
 
Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηή, ψζηε λα βεβαησζεί γηα ηελ δπλαηφηεηα απηνχ λα αληαπνθξηζεί 
ζηα φζα αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. 
 
2.1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ 
 
Σα πξνζθεξφκελα ηαηξηθά αέξηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία: 
 

 Ηαηξηθφ Ομπγφλν (Αξ. Μνλνγξαθίαο 0417 ): Ο2 ≥ 99,5%,CO2 ≤ 300 ppm, 
CO ≤ 5 ppm, H2O ≤ 67 ppm. 

 

 Ηαηξηθφ Πξσηνμείδην ηνπ Αδψηνπ (Αξ. Μνλνγξαθίαο 0416): Ν2Ο≥ 
98,0%, CO2≤300ppm, CO≤5ppm ΝΟΥ≤ 2ppm, H2O ≤67ppm. 

 

 πλζεηηθφο Ηαηξηθφο Αέξαο (ηχπνπ Respal) (Αξ. Μνλνγξαθίαο 1684): Ο2 
19,95 -23,63% (ππφινηπν Ν2), H2O≤67ppm. 

 

 Ηαηξηθφ Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα (Αξ. Μνλνγξαθίαο 0375): CO2≥ 99,5%, 
CO ≤ 5ppm, ΝOΥ  ≤ 2 ppm, ζπλνιηθφ ζείν ≤ 1 ppm, H2O ≤67 ppm 
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2.2. ΦΗΑΛΔ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ 
 
Οη θηάιεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα πξέπεη: 
 

 Να πιεξνχλ ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 
θαη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΑΠ 
Β 10451/929/88 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 370/Σεχρνο Β’/9 – 6 - 88). 

 

 Να θέξνπλ εηδηθά θιείζηξα αζθαιή θαη ζεκάλζεηο (ρξσκαηηζκέλεο θαη 
αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο) ζρεηηθέο κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ θηαιψλ θαη 
ηα αέξηα πνπ πεξηέρνπλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1089 - 3 
θαη ηελ Τ.Α. 10451/929/88 ΦΔΚ 370/Β/9 – 6 - 88, φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Τ.Α. 12502/206/89 (ΦΔΚ 
466/Β/13 – 6 - 89), ήηνη: 

 
Υξσκαηηζκφο θηαιψλ: 
 

 Ομπγφλν: Λεπθφο ιαηκφο θαη ζψκα 

 Πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ: Μπιε ιαηκφο - ιεπθφ ζψκα. 

 Ηαηξηθφο πλζεηηθφο Αέξαο: Λεπθφο κε καχξε νξηδφληηα ξίγα ιαηκφο - 
ιεπθφ ζψκα. 

 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα: Γθξη ιαηκφο - ιεπθφ ζψκα. 
 
Υαξαθηεξηζηηθά θιείζηξσλ: 
 

 Ομπγφλν: ζειπθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 22,91 mm θαη βήκαηνο 1,814 
mm. 

 Πξσηνμείδην ηνπ Αδψηνπ: ζειπθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 26 mm θαη 
βήκαηνο 1,50 mm. 

 Ηαηξηθφο πλζεηηθφο Αέξαο: αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 24 mm θαη 
βήκαηνο  2 mm. 

 Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα: αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 21,7mm θαη 
βήκαηνο 1,814 mm. 

 
2.3. ΔΜΦΗΑΛΩΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ 
 
Οη θηάιεο είηε είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε ηνπ πξνκεζεπηή, ζα 
πξέπεη λα ππφθεηληαη θάζε θνξά ζε έιεγρν παξαιαβήο πξηλ ηελ εκθηάισζή 
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
ΑΠ Β 10451/929/88 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 370/Σεχρνο Β’/9 – 6 - 88). 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμήο εξγαζίεο: 
 

 Έιεγρνο πδξαπιηθήο δνθηκήο 
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 Αληηθαηάζηαζε θιείζηξνπ. Σα θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη θαηλνχξγηα 
θαη ζα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΛΟΣ 

 Σνπνζέηεζε / Αληηθαηάζηαζε θαιχπηξνπ αζθαιείαο θιείζηξνπ θηάιεο 

 Υξσκαηηζκφο θηάιεο κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ 

 Τπνρξεσηηθή θαηαζηξνθή αθαηάιιεισλ θηαιψλ ηαηξηθψλ αεξίσλ (βάζεη 
ηεο Τ.Α. Αξηζ. Α.Π. Β 10451/929/88 - Άξζξν 14o), θαηφπηλ έγγξαθεο 
ελεκέξσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 
δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο θαηαζηξνθήο θαη αληηθαηάζηαζεο απηψλ. 

 
ηελ πξνζθνξά ηνπ ν πξνκεζεπηήο ζα αλαθέξεη ην αληίηηκν ησλ παξαπάλσ 
εξγαζηψλ γηα ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε €/ θηάιε ή ζε €/ 
ηεκάρην. 
 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνβαίλεη ζε φινπο ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο γηα ηηο 
θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ αρξεσζηήησο. 
 
2.4. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΦΗΑΛΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ 
 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο θηάιεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζηελ 
θεληξηθή απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ (πξνζβάζηκε απφ ην φρεκα ηνπ 
πξνκεζεπηή), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, χζηεξα απφ έγγξαθε θαη 
ζχκθσλε κε ην Π.Γ. 113/2010 παξαγγειία. 
 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο - παξαιαβήο απφ ηελ εκεξνκελία έγγξαθεο 
παξαγγειίαο γηα ηα αηηνχκελα ηαηξηθά αέξηα είλαη: 

- ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο, ζε θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο, κε ηα  
ζχζηεκα ηεο «ίζεο αληαιιαγήο» (παξάδνζε γεκάηεο έλαληη παξαιαβήο 
θελήο) 

- ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο, ζε θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 
- ελψ γηα κίγκαηα ηαηξηθψλ αεξίσλ ν ρξφλνο παξάδνζεο απφ ηελ 

εκεξνκελία έγγξαθεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, εμαξηάηαη απφ ηε 
ζχλζεζε ηνπ κίγκαηνο. 

 
ε πεξίπησζε: 

- έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 
παξάδνζεο. 

- πνπ νη πξνο αλαγφκσζε θηάιεο, ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ρξήδνπλ 
εξγαζηψλ (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.), ν ρξφλνο 
παξάδνζεο απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ απαηηνχκελε ππεξεζία. 

 
2.5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΗΑΛΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ 
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Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο θελψλ θηαιψλ θαη παξάδνζεο γεκάησλ, ζχκθσλα 
κε ηελ έγγξαθε παξαγγειία απηψλ, ζα εθηειείηαη σο εμήο: 
 

i. ζηελ πεξίπησζε ραιχβδηλσλ θηαιψλ ηδηνθηεζίαο ησλ Ννζνθνκείσλ, o 
πξνκεζεπηήο ζα παξαιακβάλεη, ηηο πξνο αλαγφκσζε θελέο ραιχβδηλεο 
θηάιεο, ηηο νπνίεο ζα επηζηξέςεη γεκάηεο αθξηβψο ηηο ίδηεο ζε επφκελε 
παξάδνζε, εθφζνλ κεηά ηνλ απαηηνχκελν, θαηά ηνλ λφκν έιεγρν, 
θξηζνχλ θαηάιιειεο πξνο αλαγφκσζε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 
θαηάιιειεο πξνο αλαγφκσζε, ν κελ πξνκεζεπηήο, ελεκεξψλεη 
εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν φηη απαηηείηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο θαηαζηξνθήο θαη αληηθαηάζηαζεο απηψλ, ην δε Ννζνθνκείν 
ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ πξνκεζεπηή λα πξνρσξήζεη ζηελ 
θαηαζηξνθή απηψλ (βι άξζξν 2.3). 

 
ii. ζηελ πεξίπησζε ραιχβδηλσλ θηαιψλ ηδηνθηεζίαο ηνπ πξνκεζεπηή, ε 

παξάδνζε ζα δηελεξγείηαη ψζηε λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο ίζεο αληαιιαγήο 
(ν αξηζκφο ησλ θελψλ ραιχβδηλσλ θηαιψλ πνπ παξαιακβάλνληαη απφ 
ηα Ννζνθνκεία, είλαη ίζνο κε απηφλ ησλ πιήξσλ (γεκάησλ) ραιχβδηλσλ 
θηαιψλ πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
Γηα ιφγνπο αζθαινχο δηαθίλεζεο, ην Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα παξαδίδεη ηηο, 
πξνο αλαγφκσζε, θηάιεο, πάληα κε ην εηδηθφ θάιππηξν αζθαιείαο ηνπ 
θιείζηξνπ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο, αθνχ ελεκεξψζεη 
ην Ννζνθνκείν, ζα πξνρσξά ζηελ ηνπνζέηεζε λένπ θαιχπηξνπ, κε ηελ 
αληίζηνηρε ρξέσζε. 
 
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο πξντφλησλ (ηαηξηθά αέξηα) θαη κέζσλ 
(θηαιψλ), ν πξνκεζεπηήο εκθηαισκέλσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, ζα πξέπεη ζε θάζε 
παξάδνζε, λα κπνξεί λα γλσζηνπνηήζεη ζην Ννζνθνκείν ηνλ αξηζκφ ησλ 
θηαιψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ (είηε ηδηφθηεησλ, είηε ρνξεγεκέλσλ), 
αλαθέξνληαο: 

- ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ απηψλ (serial number), 
- ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο ηειεπηαίαο πδξαπιηθήο δνθηκήο απηψλ, 
- θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πεξηερφκελνπ ηαηξηθνχ αεξίνπ 

απηψλ. 
ε θάζε πεξίπησζε, ην Ννζνθνκείν ζα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηνλ επαξθή αξηζκφ 
ραιχβδηλσλ θηαιψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, είηε κε θηάιεο 
ηδηνθηεζίαο ηνπ, είηε κε ραιχβδηλεο θηάιεο, ηδηνθηεζίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ 
κνξθή ρνξήγεζεο (βι άξζξν 3.6). 
 
2.6. ΥΟΡΖΓΖΖ ΦΗΑΛΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην Ννζνθνκείν εμππεξεηείηαη ήδε θαη κε ρνξεγεζέληεο 
θηάιεο, ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχεηαη ν αξηζκφο απηψλ αλά πξντφλ θαη 
ρσξεηηθφηεηα. 
 
Αλ ην Ννζνθνκείν δελ δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ θηαιψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ αλαγθψλ ηνπ, θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ν πξνκεζεπηήο 
ζα ηνπ παξαρσξεί θηάιεο, έλαληη κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Βάζε ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
ησλ θηαιψλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Ννζνθνκείν, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ ζε εκθηαισκέλα ηαηξηθά αέξηα, ζα πξνζαπμεζεί αληίζηνηρα. 
 
2.7. ΣΗΜΔ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ & ΥΔΣΗΚΩΝ ΜΔ ΑΤΣΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
 
Ζ ηηκή γηα ηηο ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο ησλ ηαηξηθψλ αέξησλ γηα ηα δχν 
Ννζνθνκεία ζα είλαη ζε € αλά m3 ή αλά θηάιε ή αλά θηιφ ζχκθσλα κε ηνλ 
θάησζη πίλαθα : 
 
 

α/α ΔΙΓΟ ΑΔΡΙΟΤ 
ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

(ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΗΗ) 
 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΓΝΘ 
Γ. 

ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ 

ΓΝΘ 
Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

1 ΑΔΡΗΟ ΟΞΤΓΟΝΟ Δ 
ΦΗΑΛΔ (ΑΠΟ 4,4 ΔΩ 
10.7  θπβηθά ) 

ΚΤΒΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
m3 

800 450 

2 ΠΡΩΣΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ 
ΑΕΩΣΟΤ 

ΚΗΛΑ 800 600 

3 ΗΑΣΡΗΚΟ 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΑΔΡΑ 

ΚΤΒΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
m3 

200 80 

4 ΑΔΣΤΛΗΝΖ 
(ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ) 

ΚΗΛΑ 12 --- 

5 ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 
CO2    (ΑΠΟ 0,5 ΔΩ 2 θηιά) 

ΦΗΑΛΖ 48 --- 

6 ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 
CO2    (ΑΠΟ 6 ΔΩ 7 θηιά) 

ΦΗΑΛΖ 72 50 

7 ΑΔΡΗΟ ΟΞΤΓΟΝΟ Δ 
ΦΗΑΛΔ (ΔΩ 1θπβηθφ ) 

ΦΗΑΛΖ 300 150 

8 ΑΔΡΗΟ ΟΞΤΓΟΝΟ Δ 
ΦΗΑΛΔ (ΑΠΟ 1,1 ΔΩ 2,1  
θπβηθά  ) 

ΦΗΑΛΖ 120 20 

9 ΑΔΡΗΟ ΟΞΤΓΟΝΟ Δ 
ΦΗΑΛΔ (ΑΠΟ 2,2 ΔΩ 3,2  
θπβηθά  ) 

ΦΗΑΛΖ 5 --- 
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α/α ΔΙΓΟ  

ΠΡΟΪΟΝΣΟ 
(ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΗΗ) 
 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΓΝΘ 
Γ. 
ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ 

ΓΝΘ  
Ο ΑΓΙΟ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

1 ΚΛΔΗΣΡΑ ΦΗΑΛΩΝ ΣΔΜΑΥΗΟ 10 10 

 
 

α/α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΓΝΘ 
Γ. 
ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ 

ΓΝΘ  
Ο ΑΓΙΟ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

1 ΔΝΟΗΚΗΟ ΦΗΑΛΩΝ ΔΤΡΩ/ΜΖΝΑ 900 360 

2 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΦΗΑΛΩΝ ΔΤΡΩ/ ΦΗΑΛΖ   

3 ADR ΑΝΑ ΦΗΑΛΖ   

4 ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΓΟΚΗΜΖ 
ΦΗΑΛΩΝ 

ΦΗΑΛΖ 10 10 

5 ΒΑΦΖ ΦΗΑΛΩΝ ΦΗΑΛΖ 20 15 

 
Οη ρξεψζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πιήξσζε, δηαρείξηζε θαη παξάδνζε 
εκθηαισκέλσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, φπσο ππαγνξεχεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (θαη 
αλαιπηηθά παξαηίζεηαη ζηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο), ζα 
βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν θαη ζα αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 

Ζ  επηηξνπή 

Μαπξαηδψηεο Γεκήηξηνο 

 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

 

Παληειήο Ησάλλεο 

 


