
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 

(με βάςθ τθν Α.Ρ.202 21/4/2016 απ. Διοικθτι Σκυλίτςειου Γ.Ν. Χίου) 

                                                                             1θ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α.ΡΩΤ.6163/23-5-2016 

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 

Οι προδιαγραφζσ αυτζσ αφοροφν διακίνθςθ φιαλϊν ιατρικϊν αερίων. Οι φιάλεσ που κα 

περιζχουν ιατρικά αζρια κα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικζσ για τθν αποκικευςθ του 

αερίου ςε αμιγϊσ αζρια μορφι ι υγροποιθμζνο υπό πίεςθ. Θα φζρουν ειδικά κλείςτρα 

αςφαλι και ςθμάνςεισ (χρωματιςμζνεσ και αναγραφόμενεσ ενδείξεισ) ςχετικζσ με τθν 

τυποποίθςθ των φιαλϊν και τα αζρια που περιζχουν, όπωσ ορίηονται από τον νόμο και τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ (Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, Υπουργείο 

Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ε.Λ.Ο.Τ). Οι χρωματιςμοί και τα κλείςτρα των φιαλϊν κα 

είναι ςφμφωνα με τα άρκρα 15 και 17 τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 

370/Β/9-6-88) και οι επιπλζον επιςθμάνςεισ για τισ φιάλεσ Νοςοκομειακϊν αερίων κα είναι 

ςφμφωνεσ με τθν Υ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Η πίεςθ ςτισ φιάλεσ ιατρικϊν 

αερίων που βρίςκονται ςε αζρια μορφι κακορίηονται για κάκε είδοσ ιατρικοφ αεριοφ ςτθν 

τεχνικι οδθγία ΤΕΕ 2491/86. Για τθν ςιμανςθ των φιαλϊν ιςχφει το άρκρο 3 τθσ Υ.Α 

1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).  

Οι ανάγκεσ του Νοςοκομείου Χίου (κατά προςζγγιςθ), φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα.  

Είδοσ                                              Μον. μζτρ.  

Α. Οξυγόνο (O2) (φιάλεσ των 10 m3 )  

Β. Οξυγόνο (O2) (φιάλεσ του 1 m3 )  

Γ. Οξυγόνο (O2) (φιάλεσ των 2 m3 )  

Δ. Διοξείδιο του Άνκρακα (CO2) (φιάλεσ των 6 kg)  

Ε. Ρρωτοξείδιο του Αηϊτου (N2O) (φιάλεσ των 28-38 kg)  

Στ. Υδραυλικι Δοκιμι 15 φιάλεσ Αντικατάςταςθ Κλείςτρου. 

 Οι τιμζσ προςφοράσ κα δοκοφν ξεχωριςτά για κάκε είδοσ. 

 α) Για το Οξυγόνο (Ο2) (φιάλεσ των 10 m 3 ), οι προςφορζσ κα δοκοφν ανά τεμάχιο.  

β) Για τισ φιάλεσ Οξυγόνου (Ο2) του 1 nm3 και των 2 nm3 οι προςφορζσ κα δοκοφν ανά 

τεμάχιο. 

 γ) Για το Ρρωτοξείδιο του Αηϊτου (N2O) και το Διοξείδιο του Άνκρακα (CΟ2) οι προςφορζσ 

κα δοκοφν ανά κιλό (kg). 

 δ) Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει επίςθσ να δϊςουν προςφορζσ για δοκιμι φιαλϊν και 

κλείςτρο φιάλθσ.  



H κακαρότθτα του αερίου Οξυγόνου, του πρωτοξειδίου του Αηϊτου και του διοξειδίου του 

άνκρακα CO2 κα είναι όπωσ κακορίηεται από τον Ε.Ο.Φ και τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. 

(Ρεριεκτικότθτα Ο2 99,5%, περιεκτικότθτα ΝΟ2 >98%, απαλλαγμζνα από αλκαλικότθτεσ, 

οξφτθτεσ, αλογόνα ,υδρόκειο, μεκάνιο, φωςφίνθ, υγραςία κλπ.). 

 Ο προμθκευτισ που κα αναδειχκεί υποχρεοφται να παραδίδει τισ ποςότθτεσ των αερίων 

εντόσ ςιδθροφιαλϊν ςτθν κεντρικι αποκικθ του Νοςοκομείου παρουςία τθσ επιτροπισ 

παραλαβισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 7:00π.μ. – 14:30μ.μ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ 

των φιαλϊν από τον προμθκευτι δεν κα υπερβαίνει τισ 24 ϊρεσ (ςυνολικόσ χρόνοσ για τθν 

παραλαβι, πλιρωςθ και επιςτροφι) από τθν θμερομθνία ειδοποίθςισ του και ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. Πλεσ οι φιάλεσ που παραδίδονται ςτο Νοςοκομείο από τον 

προμθκευτι, κα ςυνοδεφονται από αυτοκόλλθτθ ταινία ςτθν οποία κα αναγράφονται: α) 

παρτίδα εμφιάλωςθσ, β) θμερομθνία εμφιάλωςθσ, γ) προβλεπόμενθ θμερομθνία 

κατανάλωςθσ του περιεχόμενου ιατρικοφ αερίου. Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα ελζγχου 

τθσ ςφςταςθσ του περιεχομζνου των φιαλϊν. Αν το Νοςοκομείο απορρίψει τθν 

παραδιδόμενθ παρτίδα ιατρικοφ αερίου, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθν 

αντικαταςτιςει με δικά του ζξοδα 24ϊρου. Σε περίπτωςθ που δεν παραδίδονται τα υπό 

προμικεια υλικά μζςα ςτα χρονικά όρια που παρζχονται ςτον προμθκευτι, του 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το άρκρο 32 του Ρ.Δ. 394/96 (Κ.Ρ.Δ.) κυρϊςεισ για 

εκπρόκεςμθ φόρτωςθ – παράδοςθ. Στθν τιμι του προϊόντοσ περιλαμβάνονται τα ζξοδα 

μεταφοράσ και όλα τα ενδιάμεςα ζξοδα τα οποία βαρφνουν τθν εταιρεία μζχρι τθν 

παράδοςι του προϊόντοσ ςτο Νοςοκομείο μασ. Υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ είναι να 

παραλαμβάνει τισ άδειεσ φιάλεσ και να παραδίδει τισ γεμάτεσ ςτο χϊρο τθσ κεντρικισ 

αποκικθσ του Νοςοκομείου. Σε περίπτωςθ που το Νοςοκομείο υποςτεί βλάβθ λόγω 

αδυναμίασ του προμθκευτι να προμθκεφςει ιατρικά αζρια, τθν ευκφνθ φζρει ο 

προμθκευτισ. Ο προμθκευτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 

διακίνθςθσ, αποκικευςθσ και ελζγχου των φιαλϊν ιατρικϊν αερίων. Τυχόν αποςτολι 

φιαλϊν ςτισ οποίεσ δεν κα ζχουν τθρθκεί οι κανονιςμοί, δεν κα παραλαμβάνονται από το 

Νοςοκομείο και κα είναι αιτία καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Οι φιάλεσ κα πρζπει να είναι 

χρωματιςμζνεσ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ 

(ΕΛΟΤ) και τθσ Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και του άρκρου 3 τθσ Υ.Α 1045/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88. 

 Οξυγόνο: Άςπρο χρϊμα με κλείςτρο κθλυκό δεξιόςτροφο διαμζτρου 22,91 mm και 

βιματοσ 1,814 mm. 

  Ρρωτοξείδιο του αηϊτου: Μπλε χρϊμα με κλείςτρο κθλυκό δεξιόςτροφο διαμζτρου 

26mm και βιματοσ 1,50mm.  

 Άηωτο: Μαφρο χρϊμα με κλείςτρο αρςενικό δεξιόςτροφο διαμζτρου 21,7mm και βιματοσ 

1,814 mm.  

 Διοξείδιο του άνκρακα: Γκρι χρϊμα με κλείςτρο αρςενικό δεξιόςτροφο διαμζτρου 

21,7mm και βιματοσ 1,814mm.  

Ο προμθκευτισ πρζπει να κατακζςει με ποινι απόρριψθσ με τθν προςφορά του τθν άδεια 

παραγωγισ και εμφιάλωςθσ ιατρικϊν αερίων που χορθγοφνται από τον Ε.Ο.Φ και τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ για τθν λειτουργία των εργοςτάςιων παραγωγισ τουσ ΤΕΣΤ ΥΔΑΥΛΙΚΗΣ 



ΔΟΚΙΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Πλεσ οι φιάλεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον προμθκευτι κα ζχουν 

περάςει το επιβαλλόμενο από τθν Νομοκεςία τεςτ υδραυλικισ δοκιμισ ςφμφωνα με τθν ΥΑ 

14165/Φ17.4/373/28.7.93 (ΡΑΑΤΗΜΑ 15). Θα βρίςκονται δε εντόσ των χρονικϊν ορίων 

τθσ ιςχφοσ του ελζγχου. Θα διακζτουν εξοπλιςμό για υδραυλικζσ δοκιμζσ φιαλϊν αντοχισ 

300 Atm. (Να προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό του Ε.Λ.Ο.Τ).  

ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΙΑΛΩΝ  Τα κλείςτρα των φιαλϊν κα είναι καινοφργια και κα πλθροφν τουσ 

κανόνεσ καλισ λειτουργίασ και αςφάλειασ και τισ προδιαγραφζσ του Ε.Λ.Ο.Τ.  

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΗΣ Για τισ φιάλεσ Οξυγόνου των 10 nm3 , Ρεπιεςμζνου Αζρα και Αηϊτου, 

ο ςυνολικόσ όγκοσ αερίου (ςε nm3 ) που παραλαμβάνεται υπολογίηεται από τον παρακάτω 

τφπο: V=Vφ.Pφ.Τ/.Τφ  όπου Vφ : ο όγκοσ τθσ φιάλθσ ςε m3 Pφ : θ μετροφμενθ πίεςθ του 

αερίου μζςα ςτθ φιάλθ ςε bar Τ : θ κερμοκραςία αναφοράσ ςε οC (= 15 οC + 273 = 288 οC) 

 : θ ατμοςφαιρικι πίεςθ (= 1 bar) Τφ : θ κατά τθν παραλαβι μετροφμενθ κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ ςε οC  

Ραράδειγμα: Μια φιάλθ όγκου Vφ = 50 lit = 0,050 m3 , που περιζχει αζριο ςε πίεςθ pφ = 

200 bar, ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ Τφ = 20οC, δίνει από τθν παραπάνω ςχζςθ VN = 

9,83 nm3 . Η ίδια φιάλθ, ςτθν ίδια κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, όταν ζχει πίεςθ 140 bar 

δίνει όγκο VN = 6,88 nm3 . Η πιςτοποίθςθ τθσ ποςότθτασ όγκου αερίου ςε nm3 κα γίνεται 

με ζλεγχο όλων των φιαλϊν που παραδίδονται από τον προμθκευτι, εάν ο αρικμόσ των 

φιαλϊν είναι μζχρι δζκα (10). Αν οι φιάλεσ είναι πάνω από 10 κα γίνεται δειγματολθπτικόσ 

ζλεγχοσ ςε δζκα (10) φιάλεσ και κα βγαίνει ο μζςοσ όροσ. Ο ζλεγχοσ κα γίνεται μετρϊντασ 

τθν πίεςθ του αερίου τθσ φιάλθσ  Φ (ςε bar), κακϊσ και τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

Τφ (ςε οC) κατά τθν παραλαβι. Ωσ όγκο φιάλθσ VΦ (ςε m3 ) κα κεωροφμε αυτόν που 

αναγράφεται ςτθν εκάςτοτε φιάλθ. Αντικακιςτϊντασ τα γνωςτά μεγζκθ ςτον πιο πάνω 

τφπο προκφπτει ο ηθτοφμενοσ όγκοσ ςε nm3 . Οι φιάλεσ Οξυγόνου του 1 και των 2 nm3 θα 

παραλαμβάνονται με βάςη τον αριθμό των φιαλών που παραδίνονται από τον 

προμηθευτή, εφ’ όςον η πίεςη κάθε φιάλησ είναι τουλάχιςτον 150 bar. Σε περίπτωςη που 

η πίεςη είναι μικρότερη, η φιάλη δεν θα παραλαμβάνεται.  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΡΑΝΤΕΛΗΣ              ΒΕΝΕΤΟΣ ΕΤΣΤΑΤΙΟΣ                  ΖΩΜΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΩ 


