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Σν πξνζθεξόκελν πγξό νμπγόλν 
ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ Διιεληθή θαη 
Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία: 

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

Οη πξνκεζεπηέο πγξνύ νμπγόλνπ 
ηαηξηθήο ρξήζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
θαη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ : 
-άδεηα παξαγσγήο πγξνύ ηαηξηθνύ 
νμπγόλνπ από ηνλ ΔΟΦ, 
-πηζηνπνηεηηθό θαηά ISO9001:2008 γηα 
παξαγσγή, δηαλνκή θαη εκπνξία 
πγξνπνηεκέλνπ ηαηξηθνύ νμπγόλνπ 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 
ηεξνύληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο 
κεηαθνξάο / θνξηνεθθόξησζεο ηνπ ελ 
ηζρύ ADR επηθίλδπλσλ πιηθώλ. 
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1.1 

1.1 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΚΡΤΟΓΕΝΙΚΑ ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

Σν πγξό νμπγόλν απνζεθεύεηαη, 
εμαεξώλεηαη θαη ηξνθνδνηείηαη ζε αέξηα 
κνξθή, κέζσ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πγξνύ 
νμπγόλνπ, ζην δίθηπν αεξίνπ νμπγόλνπ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη δεμακελέο πξέπεη λα είλαη 
δηπινύ ηνηρώκαηνο γηα απνζήθεπζε 
πγξώλ έσο -193°C, ε κόλσζε είλαη 
πεξιίηεο, ην εζσηεξηθό δνρείν είλαη 
αλνμείδσην, ην εμσηεξηθό ραιύβδηλν, λα 
είλαη πηζηνπνηεκέλε κε CE Mark, λα 
δηαζέηνπλ δηπιά αζθαιηζηηθά (diverter 
valve), λα δηαζέηνπλ βάλεο ρεηξηζκνύ 
(cryogenic valve), ελδεηθηηθό ζηάζκεο 
θαη πίεζεο, ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο 
ηεο πίεζεο εμόδνπ κέζσ ξπζκηζηώλ 
πίεζεο, ηειεκεηξία γηα κεηαθνξά 
δεδνκέλσλ. 
Σν ζπγθξόηεκα πγξνύ νμπγόλνπ ζα 
απνηειείηαη από: 

- ηελ θξπνγεληθή δεμακελή 
απνζήθεπζεο απηνύ, 
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- ηνλ εμαεξσηή ηνπ πγξνύ 
νμπγόλνπ ζε αέξην, 

- όια ηα απαηηνύκελα όξγαλα 
ιεηηνπξγίαο, ελδείμεσλ θαη 
αζθαιείαο ηεο δεμακελήο, όπσο 
όξγαλν έλδεημεο ηεο πίεζεο ηεο 
αέξηαο θάζεο ηνπ πγξνύ 
νμπγόλνπ, δείθηεο ζηάζκεο ηνπ 
πεξηερόκελνπ ζηε δεμακελή 
πγξνύ νμπγόλνπ θηι. 

1. Η εγθαηάζηαζε ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο ησλ δεμακελώλ 
πγξνύ νμπγόλνπ ζα ηθαλνπνηεί 
πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2491/86 όπσο απηή 
εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. πξση. Γ 13/ 
403/ 25-8-1988 Απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγνύ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ θαζώο θαη ηελ 
κεηαγελέζηεξε EN ISO 7396-1 (κε 
απόθαζε εγθξίζεσο ΓΤ 
8/Β//νηθ.115301/26-08-2009).  
2.  Η δεμακελή πγξνύ νμπγόλνπ ζα 
θέξεη δηπιά ηνηρώκαηα κε εζσηεξηθή 
κόλσζε θελνύ θαη πεξιίηε . Σν 
εζσηεξηθό ηνίρσκα ηεο δεμακελήο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε αλνμείδσηα 
ραιπβδνειάζκαηα εηδηθά γηα 
απνζήθεπζε ξεπζηώλ ζε πνιύ 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (-182,970C).  
3.  Σν εμσηεξηθό ηνίρσκα ηεο 
δεμακελήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
κε ραιπβδνειάζκαηα ST 37,2 
βακκέλα εμσηεξηθά κε δηαδνρηθέο 
ζηξώζεηο θαηαιιήισλ ρξσκάησλ, κε 
ηελ ηειηθή ζηξώζε ιεπθήο 
απόρξσζεο.  
4. H ειάρηζηε  πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο 
δεμακελήο ζα είλαη 10 BAR θαη ε 
κέγηζηε  16 BAR. Η πίεζε ειέγρνπ 
ηεο δεμακελήο  λα είλαη 24 BAR.Η 
δηαρείξηζε ηεο πίεζεο από ηελ 
δεμακελή πξνο ην Ννζνθνκείν ζα 
γίλεηαη από ξπζκηζηέο πίεζεο 
πηζηνπνηεκέλνπο κε θαηάιιεια 
αζθαιηζηηθά θαζώο θαη ελδεηθηηθά 
πίεζεο. Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη By 
Pass κε αληίζηνηρν πάλει 
,πξνξπζκηζκέλν έηζη ώζηε λα 
ιεηηνπξγήζεη άκεζα ζε πεξίπησζε 
βιάβεο. Η δεμακελή ζα είλαη 
εθνδηαζκέλε κε όξγαλν έλδεημεο ηεο 
πίεζεο ηεο αέξηαο θάζεο ηνπ πγξνύ 
νμπγόλνπ, κε δείθηε ζηάζκεο ηνπ 
πγξνύ νμπγόλνπ θαη ηνπ 
πεξηερόκελνπ ζηε δεμακελή, θαζώο 
θαη κε όια ηα απαηηνύκελα όξγαλα 
ιεηηνπξγίαο, ελδείμεσλ θαη αζθαιείαο 



 

 

πνπ θαη' ειάρηζηνλ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 2491/86 
θαη ησλ ηζρπόλησλ Δπξσπατθώλ θαη 
Γηεζλώλ θαλνληζκώλ ΔΝ 737. Η 
δεμακελή πξέπεη λα δηαζέηεη 
απαξαίηεηα ηερληθό θάθειν, 
πηζηνπνηεηηθό πεξηνδηθνύ ειέγρνπ 
θαζώο θαη πηζηνπνίεζε από 
αλεμάξηεην θνξέα γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ αληνρή ηεο 
ζηηο πίεζεο πνπ αλαγξάθνληαη.  
5. Ο εμαηκηζηήο ζα είλαη θαηάιιεια 
ππνινγηζκέλνο ώζηε λα εμαζθαιίδεη 
ηελ εμάηκηζε (όρη λεξά), γηα όιεο ηηο 
επηθξαηνύζεο ζηελ πεξηνρή 
ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο, ηεο 
απαηηνύκελεο πνζόηεηαο νμπγόλνπ 
θαηά ηηο ώξεο αηρκήο ηεο κέγηζηεο 
δήηεζεο θαη λα αληέρεη ζηηο 
δεκηνπξγνύκελεο πηέζεηο.  
6. Σα όξγαλα ιεηηνπξγίαο ελδείμεσλ 
θαη αζθαιείαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 
θαηάιιειν θξάκα νξείραιθνπ 
θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο πίεζεο.  
7. Η δεμακελή πγξνύ νμπγόλνπ ζα 
δηαζέηεη  ζύζηεκα 
ηειεπαξαθνινύζεζεο  ώζηε λα 
θαηαγξάθνληαη όιεο νη παξάκεηξνη 
ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο δεμακελήο, 
όπσο πίεζε  ιεηηνπξγίαο, 
πεξηερόκελν, εκεξήζηα θαηαλάισζε, 
ζεξκνθξαζία, κε ζθνπό ηελ άκεζε 
πιήξσζε ηεο δεμακελήο θαζώο 
επίζεο ζα ππάξρνπλ   ζπλαγεξκνί 
αζθαιείαο θαη εηδνπνίεζε βιαβώλ 
γηα ηελ άκεζε επέκβαζε 
απνθαηάζηαζεο ζνβαξώλ 

αλσκαιηώλ ζηελ ηξνθνδνζία. Η 

παξαθνινύζεζή ησλ  αλσηέξσ 
παξακέηξσλ ζα γίλεηαη από ηνλ  
Πξνκεζεπηή.                                                                                                                                  
8. Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινπλ πιήξε ζρέδηα θαη 
Prospects ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο 
(δεμακελή, εμαηκηζηήο, όξγαλα 
ιεηηνπξγίαο, αζθαιείαο, ελδείμεσλ, 
θ.ι.π.) θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ θαη ειέγρνπ 
ησλ δεμακελώλ από ηνπο έγθπξνπο 
δηεζλείο νξγαληζκνύο LLOYD'S, 
BUREAU, VERITAS, TUV ή άιινπο 
δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο 
νξγαληζκνύο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα Ννκνζεζία (ΔΟΦ) 
πηζηνπνηεηηθό θαζαξόηεηαο πγξνύ 
νμπγόλνπ, θαηάιιεινπ γηα ηαηξηθή 



 

 

ρξήζε από πξόζθαηε παξαγσγή. 
 

 
 1.2 
 

1.2  ΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΤΓΡΟΤ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

Η ρσξεηηθόηεηα ηεο δεμακελήο 
γηα ην ΓΝΘ «Γ. Γελλεκαηάο» ζα είλαη 
ησλ 4000 ltr θαη ηνπ ΓΝΘ «Ο Άγηνο 
Γεκήηξηνο» ζα είλαη ησλ 6000 ltr ώζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη απηνλνκία παξνρήο 
νμπγόλνπ.  
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1.3 
 
 
 
 
 
 

1.3  ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

Σν ζπγθξόηεκα απνζήθεπζεο - 
εμαέξσζεο πγξνύ νμπγόλνπ, ζα 
παξαρσξεζεί ζην Ννζνθνκείν γηα όιε 
ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ελώ ε 
θπξηόηεηά 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 από 
ην Ννζνθνκείν. Ο πξνκεζεπηήο ζα 
ζέζεη ηελ δεμακελή ζε πιήξε θαη 
αζθαιή ιεηηνπξγία. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα ζπλδέζεη ην ζπγθξόηεκα ηεο 
δεμακελήο πγξνύ νμπγόλνπ κε ην ήδε 
ππάξρνλ δίθηπν ζσιελώζεσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Οη πξνδηαγξαθέο 
θαηαζθεπήο ειέγρσλ θαη εγθαηάζηαζεο 
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο δεμακελήο ζα 
είλαη ζύκθσλεο κε ην Δπξσπατθό 
Πξόηππν ΔΝ ISO 7396 (ηηο Γεξκαληθέο 
πξνδηαγξαθέο VGB 61, VGB 62 θαη 
αληίζηνηρα DΙΝ θαη VΡΔ ηηο Γαιιηθέο 
AFNOR θαη ηηο Αγγιηθέο BS (Παξάξηεκα 
5 ΣΟΣΔΔ 2491/86) ). Οη ζσιελώζεηο ζα 
πξέπεη λα είλαη Ιαηξηθνύ Ο2, νη θνιιήζεηο 
άλεπ θαδκίνπ, νη ζπγθνιεηέο λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη. Σν δίθηπν ζα πξέπεη λα 
παξαδνζεί κεηά από ηέζη δηαξξνώλ θαη 
πίεζεο θαη λα δηαζέηεη θαηάιιειε 
ζήκαλζε βάζε ζρεδίνπ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έξζεη 
ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ην ρξόλν θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο απνμήισζεο δεμακελήο πνπ 
ιεηηνύξγεη κε βάζε ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
ηζρύνπλ απηή ηε ζηηγκή ζην Ννζνθνκείν, 
ώζηε ε εγθαηάζηαζε ηεο λέαο δεμακελήο 
λα γίλεη νκαιά ρσξίο λα επεξεαζηεί ε 
ηξνθνδνζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Μεηά ηε 
ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο ζύκβαζεο ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη γηα ηελ 
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έγθαηξε απνκάθξπλζε ηεο δεμακελήο .  
Η δεμακελή θαη ηα όξγαλα ηνπο 

ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηόηεηα ηνπ 
αλαδόρνπ θαζ ́ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο 
ηεο ζύκβαζεο θαη ζα ιεηηνπξγνύλ κε 
επζύλε ηνπ . Μεηά ηελ θαζ ́ νηνλδήπνηε 
ηξόπν ιήμε ηεο ζύκβαζεο ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα 
απνμειώζεη θαη λα απνκαθξύλεη ηελ 
δεμακελή εληόο πέληε (5) εκεξώλ από 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ θαη θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο κε ηελ ππεξεζία γηα ηελ 
ηαπηόρξνλε εγθαηάζηαζε ηεο δεμακελήο 
ηνπ επόκελνπ πξνκεζεπηή.  

Ο πξνκεζεπηήο, ζηνλ νπνίν ζα 
θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο, αθνύ 
εγθαηαζηήζεη ηε δεμακελή, κε επζύλε 
θαη επηβάξπλζε ηνπ ζε ρώξν πνπ ζα 
ππνδεηρζεί από θάζε Ννζνθνκείν, ζα 
θαηαζέζεη βεβαίσζε αλάιεςεο επζύλεο 
γηα ηελ θαηαιιειόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ δεμακελώλ εθόζνλ ην λνζνθνκείν 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο 
ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ π.ρ ε βάζε λα είλαη 
θαηάιιειε γηα ην βάξνο ηεο δεμακελήο 
,θ.α.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 
δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ 
κε επζύλε ηνπο, (ζε ζπλελλόεζε κε ηελ 
αξκόδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ), γηα ηνπο ρώξνπο 
εγθαηάζηαζεο ησλ δεμακελώλ πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη λα ην 
δειώλνπλ ππεύζπλα ζηελ πξνζθνξά 
ηνπο. 

Ο πξνκεζεπηήο δελ θέξεη 
επζύλε γηα ην δίθηπν ζσιελώζεσλ ησλ 
λνζνθνκείσλ θαζώο θαη ηνπ εθεδξηθνύ 
ζπζηήκαηνο ησλ θηαιώλ κε ην ζύζηεκα 
απηόκαηεο ελαιιαγήο. 
 

 
 1.4 

1.4 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ & 
ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
Ο αλάδνρνο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην 
ζπγθξόηεκα ηεο δεμακελήο πγξνύ 
νμπγόλνπ είλαη απνιύησο ππεύζπλνο γηα 
ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ, 
γηα ηελ αδηάιεηπηε ηξνθνδνζία κε 
νμπγόλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δίλαη 
απνιύησο ππεύζπλνο λα ζπληεξεί θαη 
λα ειέγρεη ην ζπγθξόηεκα ησλ 
δεμακελώλ πγξνύ νμπγόλνπ κε δηθά ηνπ 
έμνδα θαη δηθνύο ηνπ ηερληθνύο, 
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν, 
ππνγξάθνληαο ζε εηδηθό βηβιίν 
ζπληήξεζεο. Ο επηζεσξεηήο πξέπεη λα 
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αθήλεη αληίγξαθν ειέγρνπ απηώλ ζην 
Ννζνθνκείν ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία πεξί θξπνγνληθώλ  
δεμακελώλ  θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο 
γηα ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν. ε έθηαθηεο 
πεξηπηώζεηο βιαβώλ θαη ζε ηπρόλ 
ζπκβάληα πνπ πξνθαιέζνπλ πξόβιεκα 
ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ν πξνκεζεπηήο δηαζέηεη 
ηειέθσλν έθηαθηεο αλάγθεο ζε 24σξε 
βάζε θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επέκβεη 
εληόο έμη (6) σξώλ από ηελ ώξα 
εηδνπνίεζήο ηνπ.  Δπίζεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηερληθή 
θάιπςε όιν ην 24σξν.  

ηελ πξνζθνξά ηνπο νη 
δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα αλαθέξνπλ 
ξεηά θαη δεζκεπηηθά ηνλ ρξόλν 
παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία ηεο δεμακελήο 
πγξνύ νμπγόλνπ, κεηά ηελ απνμήισζε 
ηεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο.  
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1.5  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ ΤΓΡΟΤ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα 
γεκίδεη πιήξσο ηε δεμακελή κε πγξό 
νμπγόλν θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 
παξαδόζεηο. Οθείιεη λα ηεξεί εληόο ηεο 
δεμακελήο απόζεκα 30% ηεο 
ρσξεηηθόηεηάο ηεο θαη ηπρόλ αλαγθαία 
αλαπιήξσζε ζα γίλεηαη αλεμάξηεηα από 
ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο παξαδόζεηο γηα 
ιόγνπο εμαζθάιηζεο ηεο αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη 
παξαδόζεηο ζα θνηλνπνηνύληαη ζην 
Ννζνθνκείν (κε mail ή SMS) από ηελ 
πξνεγνύκελε εκέξα. 
 

ΝΑΙ   
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1.6  ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

Σν πγξό νμπγόλν ζα κεηαθέξεηαη 
κε βπηηνθόξν όρεκα ηνπ αλάδνρνπ 
πξνκεζεπηή θαη ζα παξαδίδεηαη ζην 
ζπγθξόηεκα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο. Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα 
δηαζθαιίζεη ηελ απξόζθνπηε θαη 
αζθαιή πξόζβαζε ηνπ βπηηνθόξνπ 
νρήκαηνο ζην ρώξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Ο πξνκεζεπηήο δεζκεύεηαη όηη 
ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο ζα 
ηξνθνδνηήζεη ην Ννζνθνκείν κε πγξό 
νμπγόλν ην ηαρύηεξν δπλαηό, ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε πξνδηαγεγξακκέλε 
πνζόηεηα νμπγόλνπ ζηα όξηα επζύλεο 
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πγξνύ νμπγόλνπ. 
 

ΝΑΙ   
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1.7  ΜΕΣΡΗΗ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
Η κέηξεζε ησλ παξαδνκέλσλ 

ΝΑΙ   



 

 

πνζνηήησλ ζα γίλεηαη κε πηζηνπνηεκέλν 
κεηξεηή ηνπ βπηηνθόξνπ ζε m3, θαη αλ 
γηα νπνηνδήπνηε ιόγν απαηηεζεί, κε 
δύγηζε (κηα πξηλ θαη κηα κεηά ηελ 
παξάδνζε). ε πεξίπησζε απόθιηζεο 
κεγαιύηεξεο από ±2 % κεηαμύ ηεο 
δύγηζεο θαη ηνπ κεηξεηή ηνπ βπηηνθόξνπ, 
ζα ηζρύεη ε δύγηζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δύγηζε 
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά απαίηεζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ζα δηελεξγεζεί ζε 
πηζηνπνηεκέλε θαηάιιειε 
γεθπξνπιάζηηγγα, εθόζνλ δηαζέηεη ην 
Ννζνθνκείν. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα 
έμνδα δύγηζεο ζα βαξύλνπλ ην 
Ννζνθνκείν θαη ε ρξεζηκνπνηνύκελε γηα 
απηό ην ζθνπό γεθπξνπιάζηηγγα δελ ζα 
πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 
κεγαιύηεξε από έλα ρηιηόκεηξν. 

ηελ πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 
κεηξεηή ηνπ βπηηνθόξνπ, ηα έμνδα 
δύγηζεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Οη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο γηα 
ην νμπγόλν ζηνπο 15νC & 1 bar πνπ 
ηζρύνπλ πξνζεγγηζηηθά είλαη νη 
παξαθάησ: 
 

(αέπια θάζη) 
m3 
 

(ςγπή θάζη) 
kg 
 

1 1,35 

0,74 1 
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1.8  ΣΙΜΕ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ & 
ΥΕΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο 
εμήο: 

Τγξό νμπγόλν: Σηκή αλά m3 
ρσξίο Φ.Π.Α.  

Δλνίθην ζπγθξνηήκαηνο πγξνύ 
νμπγόλνπ: Σηκή αλά κήλα θαη αλά 
ζπγθξόηεκα ρσξίο Φ.Π.Α. 

Μεηαθνξηθά: Σηκή αλά m3 ρσξίο 
Φ.Π.Α. 

Οη πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο. 
 

ΝΑΙ   

 
 
 


