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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

 

Θέμα: ύνηαξη Σεσνικών Πποδιαγπαθών 

Ανηικείμενο Γιαγωνιζμού: Παποσή Τπηπεζιών ςνηήπηζηρ ηων Ηλεκηπομησανολογικών 

Δγκαηαζηάζεων ηος Νοζοκομείος 

 

     

Ρν Ξα.Γ.Λ. Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα: Ξα.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο αλαθνηλψλεη ηε 

δηελέξγεηα  ηειηθήο δηαβνχιεπζεο κε αληηθείκελν ηε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ 

γηα ηε  Παποσή Τπηπεζιών ςνηήπηζηρ ηων Ηλεκηπομησανολογικών Δγκαηαζηάζεων ηος 

Νοζοκομείος (CPV: 50710000-5)  ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ ππ. αξηζκ. 65/17-07-2015/21-

07-2015 (ζέκα 1ν),  67/19-11-2015/24-11-2015 (ζέκα 1ν) θαη ππ’ αξηζκ. 68/14-12-2015/17-12-

2015 (ζέκα 6ν) απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο.    

Νη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο ή/θαη ελψζεηο ησλ ηδίσλ πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη θάζε άιινο  

επίζεκνο θνξέαο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζηελ πεξεζία καο ηηο πξνηεηλφκελεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα ηνπ αλσηέξσ είδνπο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ 

(απφ 17/09/2016 έσο θαη 27/09/2016).  

Ρν πιήξεο θείκελν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε Παποσή Τπηπεζιών ςνηήπηζηρ 

ηων Ηλεκηπομησανολογικών Δγκαηαζηάζεων ηος Νοζοκομείος (CPV: 50710000-5)  κπνξείηε 

λα ην βξείηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Λνζνθνκείνπ www.pgna.gr. Ρπρφλ ζρφιηα επί ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζα κπνξείηε λα ηα εηζάγεηε ζην ζρεηηθφ πεδίν ηεο αλσηέξσ ηζηνζειίδαο «Ξξνζζήθε 

Πρνιίνπ».  

  

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκελεο απνθάζεηο ηεο Δ.Ξ.. 

Ξιεξνθνξίεο παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 07:00 έσο 15:00 απφ ην Ρκήκα 

Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Ξα.Γ.Λ. 

Αιεμαλδξνχπνιεο. Αξκφδηνη πάιιεινη: Διεπζεξηάδεο Ξαχινο  - Καξγαξίηε Βαζηιηθή. Ρειέθσλα 

Δπηθνηλσλίαο: 25513 53423, e-mails: pelefteriadis@pgna.gr & vmargariti@pgna.gr 

πεχζπλνο ππνζηήξημεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Λνζνθνκείνπ: Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο 

Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο.  

                                                                                                                                                     

                                                                                                     Η Γιεςθύνηπια  

Γιοικηηικήρ Τπηπεζίαρ 

 

 

       Δ. αποςνηζή 
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A N N O U N C E M E N T 

 

Subject: Second Performance of the technical specifications and standards drafts for Repair and 

maintenance services of electrical and mechanical building installations (50710000-5) 

 

 

The University Hospital of Alexandroupoli announces the final performance of the technical 

specifications and standards drafts for Repair and maintenance services of electrical and mechanical 

building installations (50710000-5) according to the Committee’s of Health Supplies decision of the 

sessions No 65/17-07-2015/21-07-2015 (1st subject) (available at the Transparency Portal DI@VGIA 

- Internet Uploading Number (IUN) : Τ11Ζ465ΦΝ-16Τ),  decision of the sessions No 67/19-11-

2015/24-11-2015 (1st subject) (available at the Transparency Portal DI@VGIA - Internet Uploading 

Number (IUN): 73ΚΛ465ΦΝ-Φ0Ζ) and decision of the sessions No 68/14-12-2015/17-12-2015 (6st 

subject) (available at the Transparency Portal DI@VGIA - Internet Uploading Number (IUN) 

:Υ9ΖΘ465ΦΝ-41Η). 

All interested suppliers or/and partnerships of them, as well as other official bodies, are 

invited to submit to our department the suggested technical specifications and standards for the 

above item within the ten (10) day mandatory time-limit (from 17/09/2016 up to 27/09/2016). 

The submission of the suggested technical specifications and standards will be deposited in 

Greek by e-mail to: prosfores@pgna.gr or to website pgna.gr 

 For the rest shall apply the above-mentioned decision of the Committee of Health Supplies. 

Information is to be provided within working days from 7:00 to 15:00.  

 

(For information related to the items of the following list and the required technical 

specifications and standards: Economic Department, Procurement Office, contact persons: Mr 

Eleftheriadis Pavlos and Mrs. Margariti Vasiliki, telephone number +30 2551-3-53423, e-mails: 

pelefteriadis@pgna.gr & vmargariti@pgna.gr. 

  

Technical support for the submission through the e - platform: Department of Informatics 

 

 

                                                                                                                     

                                                               Head of Administrative Office 

 

 

                                                                                                                                       

 

                        E. Sapountzi 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο  

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ.  

 

 

1. ΝΟΗΠΚΝΗ 

 

1. ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ: Δίλαη ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ- ΦΝΟΔΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠλνκίκσο εθπξνζσπνχκελν. 

2. ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΔΠ – ΔΞΗΒΙΔΤΖ: Δίλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα 

νξηζηεί απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο Πχκβαζεο. 

3. ΓΗΔΘΛΝΠΑ ΞΖΟΔΠΗΑ: Δίλαη ην Λνζνθνκείν κε ηα αξκφδηα φξγαλά ηνπ, πνπ επνπηεχεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη πνπ απνθαζίδεη γηα ηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ή άιισλ 

ζηνηρείσλ απηήο. 

4. ΞΟΝΦΠΡΑΚΈΛΖ ΑΟΣΖ: Δίλαη ε Αξρή ή πεξεζία ή φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε 

ηεο Πχκβαζεο θαη ηδίσο πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ή άιισλ 

ζηνηρείσλ απηήο θαη ελ πξνθεηκέλσ ην Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. – Φ.Λ.Α. 

5. ΑΛΑΓΝΣΝΠ: Ρν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζα αλαηεζεί ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

6. ΠΚΒΑΠΖ: Ζ γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα, φξνη θαη πξνδηαγξαθέο. 

7. ΔΟΓΝ: Ρν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

8. ΔΟΓΑΠΗΑ: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα δηαθήξπμε. 

9. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ: Αθνξά ην ζχλνιν ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ ηνπ λνζνθνκείνπ είηε εληφο ησλ θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή ζα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα 

ζηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο, είηε εθηφο απηψλ.  

 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

2.1 Γεληθά 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε γεληθφηεξε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο  Ρερληθήο πεξεζίαο, ν 

θαζνξηζκφο ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε εθπαίδεπζε ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ηερληθψλ, ε 

αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

ζην Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο(πιελ ηνπ Ηαηξνηερλνινγηθνχ), φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη φιεο ηηο 

εκέξεο ηνπ κήλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο: θιηκαηηζκνχ (ςχμε θαη ζέξκαλζε), χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, άξδεπζεο, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, ππνζηαζκνχ κέζεο ηάζεο, 

ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, UPS, ηαηξηθψλ αεξίσλ,θπζηθνχ αεξίνπ, πεπηεζκέλνπ αέξα, θελνχ, αηκνχ, 

ρεκηθήο εμνπδεηέξσζεο, ξαδηελεξγψλ, θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αεξφςπθησλ 

ζπκππθλσκάησλ   απηψλ (κε αληαιιαθηηθά) εμνπιηζκνχ θεληξηθήο απνιχκαλζεο θιηλψλ & 

ζηξσκάησλ, κεραλεκάησλ θεληξηθήο απνζηείξσζεο, πιπληεξίσλ ζθσξακίδσλ θ.ι.π. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αλειθπζηήξσλ είλαη εληφο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαδφρνπ, νη φξνη ηεο νπνίαο ζα αλαιπζνχλ ζε ζρεηηθφ παξάξηεκα 

ην νπνίν ζα αθνινπζεί ηηο παξνχζεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζα ππφθεηηαη ζηε ζρεηηθή κε ηε 

Ππληήξεζε ησλ Αλειθπζηήξσλ Λνκνζεζία. 

Πηε ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε πξνιεπηηθή φζν θαη ε επηζθεπαζηηθή - θαλνληθή 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

2.2 Ξξνιεπηηθή θαη επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε 

 

Κε ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ επηζεψξεζε, έγθαηξε αιιαγή θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή 

ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ, έιεγρν θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο.  

Πηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα 

κεγαιχηεξεο έληαζεο εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 
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Πηελ επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θάζε είδνπο επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε βιάβεο κε 

πξνγξακκαηηζκέλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ή εμαηηίαο έθηαθησλ αλαγθψλ, κε ζθνπφ 

ηε ζπλέρηζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε εξγαζία αλαβάζκηζεο ή επέθηαζεο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία απηψλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη κπνξεί λα γίλεη απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην έξγν. 

 

2.3 Δπίβιεςε θαη ιεηηνπξγία 

 

Ζ επίβιεςε θαη ιεηηνπξγία αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή ζε 24σξε θαη φιεο ηηο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδνο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ θαη 

κεραλεκάησλ, ηελ απνθαηάζηαζε νηαζδήπνηε βιάβεο θαζψο θαη ηελ πξνιεπηηθή θαη επηζθεπαζηηθή 

ζπληήξεζε φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2 παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα γηα φ,ηη αθνξά ηηο 

θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, 

λεξνχ ρξήζεσο θξχνπ θαη δεζηνχ, λεξνχ ζέξκαλζεο, αηκνχ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, 

παξνρέηεπζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ, ε επεμεξγαζία ιπκάησλ (εμνπδεηέξσζε- ρισξίσζε). 

Δπίζεο, ε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ. Πηνπο ππφ 

ιεηηνπξγία ρψξνπο, λα εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πξηδψλ, πδξαπιηθψλ παξνρψλ θαη απνρεηεχζεσλ, ηνπηθψλ 

ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνχ (FΑNCOILS), ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ 

Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ζ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο απνηεινχλ επίζεο αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο. 

Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή θαη κεράλεκα 

ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Δγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε 

 

Πηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ξ.Γ.Λ.Δ. – Φνξέαο Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, φπσο επηγξακκαηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

Γνκέο νη νπνίεο αλήθνπλ νξγαληθά ζην Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο αιιά βξίζθνληαη εθηφο ηεο 

νηθνπεδηθήο έθηαζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ (Τπρηαηξηθέο δνκέο, μελψλεο θ.ι.π.) πεξηιακβάλνληαη ζηε 

Πχκβαζε. 

Δπηπξνζζέησο, εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφο ν νπνίνο βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαηά ην ρξφλν 

έλαξμεο ηεο Πχκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (βιάβε, έιιεηςε αληαιιαθηηθνχ, κε ρξεζηκνπνίεζε 

θιπ) αιιά πνπ είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγήζεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ επηζθεπή ηνπο θαη ηε 

ζέζε απηψλ ζε ιεηηνπξγία, αζρέησο εάλ ηηο παξέιαβε αλελεξγέο. 

 

2.4.1 Κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα 

 

i ΑΡΚΝ (αηκνιέβεηεο, αηκνγελλήηξηεο, εζηίεο θαχζεο, εγθαηαζηάζεηο ιεβεηνζηαζίνπ, δίθηπα, 

δνρεία ζπκππθλσκάησλ, αηκνπαγίδεο, αληιίεο, ελαιιάθηεο). 

ii ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ (Γεμακελέο, δίθηπα). 

iii ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ (Θαπζηήξεο, ειεθηξνβάλεο, αζθαιηζηηθά) 

iv ΓΟΔΠΖΠ (Θξχα-δεζηά λεξά, δεμακελέο, πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα, απνζθιεξπληέο, αληίζηξνθε 

φζκσζε, αληιίεο, θπθινθνξεηέο κε ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπο, δίθηπα, boilers). 

v ΑΟΓΔΠΖΠ (Γίθηπα, ζπζηήκαηα άξδεπζεο ). 

vi ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ (Ιπκάησλ & φκβξησλ: Γίθηπα, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο). 

vii ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ (Ξπξνζβεζηήξεο πιελδαπάλεο αλαγφκσζεο, δίθηπα, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, κφληκα 

ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ζπζηήκαηα απηφκαηεο θαηάζβεζεο, ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί). 

viii ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝ-ΔΜΑΔΟΗΠΚΝ (Κεραλνζηάζηα, δίθηπα, εμαεξηζηήξεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο 

κνλάδεο, Chillers, πχξγνη ςχμεο). 

ix ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ (Θεξκηθνί ππνζηαζκνί, δίθηπα, ζεξκαληηθά ζψκαηα, F.C.U., ιέβεηεο). 

x ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΚΑΓΔΗΟΔΗΥΛ – ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ (Δμνπιηζκφο, δίθηπα) 

xi ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΙΗΘΝΓΟΝΚΗΝ (Δμνπιηζκφο) 

xii ΞΛΔΚΑΡΗΘΝ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ (Θέληξν ειέγρνπ, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί, δίθηπν, νβίδεο) 
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xiii ΝΜΓΝΛΝ (Θέληξν δηαλνκήο, δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ, δίθηπα, δηαρείξηζε θηαιψλ πιελ 

δαπάλεο αλαγφκσζεο, ξάκπεο θηαιψλ, ιήςεηο). 

xiv ΞΟΥΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΥΡΝ (Θέληξν δηαλνκήο, δίθηπα, θηάιεο πιελ δαπάλεο αλαγφκσζεο, 

ξάκπεο θηαιψλ, ιήςεηο). 

xv ΘΔΛΝ (Θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα, ιήςεηο). 

xvi ΞΔΞΗΔΠΚΔΛΝ ΑΔΟΑ (Θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα, ιήςεηο). 

xvii ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΘΙΗΛΥΛ ΘΑΗ ΠΡΟΥΚΑΡΥΛ 

xviii ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ 

xix ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΠΘΥΟΑΚΗΓΥΛ 

xx ΝΗ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝΗ πνπ εμππεξεηνχλ φια ηα παξαπάλσ. 

xxi ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΔΓΘ/ΠΖ ή ΚΖΣΑΛΖΚΑ ή ΠΠΘΔΖ πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο κεραλνινγηθή θαη δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά αλσηέξσ 

 

2.4.2 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα 

 

i ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΝΠΡΑΘΚΝΗ (Θπςέιεο δηαλνκήο Κέζεο Ράζεσο, Κεηαζρεκαηηζηέο κε βνεζεηηθά 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεσο ΓΔΖ θαη ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, 

ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλθ, ζχζηεκα ζεκειηαθήο γείσζεο.) 

ii ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΑ ΕΔΓΖ (κεηά ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, π.ρ. πίλαθεο 

απηνκαηηζκψλ, δεμακελέο πεηξειαίνπ Ζ/Ε). 

iii ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΘΑΗ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΗΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΘΗΛΖΠΖΠ-ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΟΗΠΗΚΥΛ 

ΦΝΟΡΗΥΛ (κεηαγσγήο θαη δηαλνκήο) 

iv ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ B.M.S. (θεληξηθφο ζηαζκφο, ειεγθηέο, θαισδηψζεηο, αηζζεηήξηα) 

v ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ (θεληξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ππξαλίρλεπζεο, ηνπηθνί πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο, 

ππξαληρλεπηέο, θσηηζηηθά αζθαιείαο, ειεθηξνκαγλήηεο, ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα). 

vi ΑΛΡΗΘΔΟΑΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ. 

vii ΗΠΝΓΛΑΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ. 

viii ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ (Ρειεθσληθφ θέληξν, θαηαλεκεηέο, δίθηπα εζσηεξηθά θαη αζηηθά, ηειεθσληθέο 

ζπζθεπέο). 

ix ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΥΟΝΙΝΓΗΥΛ. 

x ΡΖΙΔΝΟΑΠΖΠ (θεξαίεο, δίθηπα, ζπζθεπέο). 

xi ΠΠΡΖΚΑ U.P.S. (θεληξηθά, καγλεηηθνχ, εμνπιηζκνχ) 

xii ΑΠΟΚΑΡΖΠ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (PAGING) (θαξηέιεο, δέθηεο)  

xiii ΑΗΘΝΠΑΠ ΓΗΑΙΔΜΔΥΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΟΑΠΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ. 

xiv ΚΔΓΑΦΥΛΗΘΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

xv ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ (φπσο ζα πεξηγξαθνχλ ζην Ξαξάξηεκα) 

xvi ΓΗΘΡΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΥΛ ΓΔΛΗΘΥΠ (Κνλάδεο θεληξηθνχ Διέγρνπ,P.L.C., θέληξν ειέγρνπ αζζελψλ 

ξεπκάησλ). 

xvii ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΔΓΘΑΡ/ΠΖ ή ΚΖΣΑΛΖΚΑ ή ΠΠΘΔΖ πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο ειεθηξνινγηθή θαη 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αλσηέξσ 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά αλσηέξσ θαη νη νπνίεο 

δελ ππήξραλ ζην Λνζνθνκείν θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, αιιά 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη πθίζηαληαη θαηά ην ρξφλν θαηάξηηζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο, ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. 

 

 

 

3. ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ – ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

 

3.1 Γεληθά 

 

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

παξαπάλσ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 

Θξάηνπο, Θαλνληζκνχο ΝΡΔ, ΓΔΖ, ΓΔΑΑ θ.ι.π. 

 Ν αλάδνρνο ζα θαηαρσξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζην εκεξνιφγην έξγνπ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο ζπληήξεζεο (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ, αληαιιαθηηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θ.ι.π.). 

Ν αλάδνρνο ζα παξαδίδεη θαζεκεξηλά, ζηελ Ρερληθή πεξεζία, αλαθνξά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

εκθαλίζζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά 

αληηκεησπίζηεθαλ. 
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Ν αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ζπζθεπέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. 

Κεηαμχ απηψλ ζα πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εξγαιεία θαη 

εμνπιηζκφο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ν,ηη 

άιιν ζεσξεί ν αλάδνρνο φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ. Ν εθνδηαζκφο 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηε 

θχιαμε ησλ εξγαιείσλ ηνπ θαη ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ νξζή ρξήζε θαη θαιή 

θαηάζηαζε απηψλ. Ρα αλσηέξσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο, ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα ππφθεηληαη 

ζηνλ έιεγρν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη Γξαθείν πνπ ζα απαληά ζε 24σξε βάζε ζηηο 

ηειεθσληθέο θιήζεηο αλαθνξάο βιαβψλ. Ζ πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ γηα ηνλ πεχζπλν Έξγνπ, ηνπο κεραληθνχο (Γηπισκαηνχρνπο Κεραληθνχο θαη 

Ξηπρηνχρνπο Κεραληθνχο) θαη ηνπο ηερληθνχο βάξδηαο  ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

3.2 Γηάξζξσζε πξνζσπηθνχ, πξφγξακκα – βάξδηεο  

 

3.2.1 Θαηάξηηζε ππνβνιή πξνγξάκκαηνο 

 

Ρν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε θαη ζα 

εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε. Ρν πξφγξακκα ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξν ηεο έλαξμεο 

ηνπ επνκέλνπ κήλα. 

Ν αξηζκφο θαη ηα νλφκαηα ησλ ηερληηψλ θάζε βάξδηαο θαη νη εηδηθφηεηεο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζην ρξφλν θάζε βάξδηαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

Βηνκεραληθή Λνκνζεζία, κε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ησλ Δπηβιεπφλησλ θαη ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθφ γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ 8ψξνπ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθνχ ζε 2 βάξδηεο εκεξεζίσο. Πε πεξίπησζε ζνβαξψλ θαη 

πιήξσο αηηηνινγεκέλσλ ιφγσλ θαη κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηφζν ηεο Δπίβιεςεο φζν θαη ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο είλαη δπλαηή ε κε ηήξεζε ηνπ παξαπάλσ. 

Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηα Παββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο είλαη ίδηνο κε απηφλ ησλ 

θαζεκεξηλψλ φζνλ αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο ειεθηξνιφγσλ θαηζεξκνυδξαπιηθψλ– ςπθηηθψλ. 

Αιιαγέο ιφγσ αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη κεηά απφ εληνιή ηεο 

Δπίβιεςεο. 

 

3.2.2 Θαηαλνκή πξνζσπηθνχ ζε βάξδηεο 

 

Ξξσηλή βάξδηα (7.νν -15.νν) 

Έλαο (1) Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο. 

Έλαο (1) Αξρηηερλίηεο δξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Έλαο (1) Tερλίηεο Τπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Έλαο (1) Tερλίηεο Κεραληθφο Δγθαηαζηάζεσλ (εθηφο Π/Θ). 

Απνγεπκαηηλή βάξδηα (15.νν – 23.νν) 

Έλαο (1) Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο. 

Έλαο (1) Αξρηηερλίηεο δξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή έλαο (1) Ρερλίηεο Τπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Λπθηεξηλή βάξδηα ( 23.νν – 07.νν) 

Έλαο (1) Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο. 

 

Έλαο (1) Ρερλίηεο εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο ν νπνίνο ζα εθηειεί θπθιηθή βάξδηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κφληκν πξνζσπηθφ. 

 

Ζ αλσηέξσ δηάξζξσζε πξνζσπηθνχ ζε βάξδηεο, αθνξά ηνλ ειάρηζην αξηζκφ αηφκσλ αλά βάξδηα 

θαη είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

Δπίβιεςεο. 

 

3.3 Αλαιψζηκα – αληαιιαθηηθά – εξγαιεία  

 

Ρα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φπσο θαχζηκα, ιηπαληηθά, 

αέξηα, πιηθά θαζαξηζκνχ θ.ι.π. θαζψο επίζεο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη (πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ βιαβψλ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ), πξνκεζεχνληαη κε θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλε 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζηελ Ρερληθή 

πεξεζία ηηο πξνδηαγξαθέο, ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο θαζψο θαη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 
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ησλ αλσηέξσ πιηθψλ, ζπλππνινγίδνληαο θαη έλαλ εχινγν ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε 

ηηο επίζεκεο δηαδηθαζίεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε εμαηξνχληαη ηα πιηθά επηζθεπήο αληιηψλ θαη θηλεηήξσλ, φπνπ ην 

θφζηνο ηνπο είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ήηνη ξνπιεκάλ, 

ζηππηνζιίπηεο, άμνλεο, ραιθφο, πιηθά πεξηειίμεσλ, θαπάθηα, γέθπξεο, θηεξσηέο θ.ι.π. ηα νπνία ζα 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 

πξνκήζεηαο λένπ αληίζηνηρνπ θηλεηήξα ή αληιίαο κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο, ε νπνία ζα 

δηελεξγείηαη απφ ηηο πεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε. 

Δπηπιένλ εμαηξνχληαη απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα, εμαξηήκαηα, 

ιηπαληηθά, θαχζηκα θ.ι.π. γηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο, 

παξαδψζεη ζην Λνζνθνκείν πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ 

πιηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα 

κεραλήκαηα, εξγαιεία, φξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εξγαζία, ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1. Πε 

πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απαηηεζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη 

εξγαιεία ή ζπζθεπέο ηα νπνία αλήθνπλ ζην Λνζνθνκείνγηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε κέηξεζεο, 

ειέγρνπ, εξγαζίαο θιπ, ζα παξαδψζεη απηά πίζσ ζην Ρερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε απφ άπνςε ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θαζαξηφηεηαο θαη πάληα κεηά απφ δνθηκή ιεηηνπξγίαο 

ηνπο θαηά ηελ επηζηξνθή. Πε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε θζνξάο, απψιεηαο ή θάζε είδνπο 

δεκίαο απηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο είηε 

φρη, ζα πξέπεη απηά λα αληηθαζίζηαληαη κε ίζσλ ή αλψηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνηφηεηαο.   

 

3.4 Ππλελλνήζεηο – Αιιεινγξαθία  

 

Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ Δξγνδφηε, Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη Δπίβιεςεο απφ ην έλα 

κέξνο θαη Αλαδφρνπ απφ ην άιιν, είηε αθνξνχλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ είηε ζε θάζε άιιε 

ελέξγεηα ή δήισζε, γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο. 

Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ Δξγνδφηε επί αηηεκάησλ ηνπΑλαδφρνπ, δελ απνηειεί ηεθκήξην 

απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο. 

Νη νπνηαζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο επηθαιεζηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Πε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο ε εληνιή δίδεηαη πξνθνξηθά, θαηαρσξείηαη 

ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ.  

Υο έδξα ηνπ Αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ην γξαθείν πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη πξνο ρξήζε ν Δξγνδφηεο 

ζηα θηίξηά ηνπ. 

 

3.5 Ζκεξνιφγην Έξγνπ 

 

Θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν εκεξνιφγην 

ζην νπνίν εγγξάθεηαη θαζεκεξηλψο θάζε ζπκβάλ πνπ αθνξά ην έξγν, θαηαρσξνχληαη φιεο νη 

παξαηεξνχκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο θαζψο  θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ, νη 

εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία ζηελ ζχκβαζε απαηηνχληαη. Νη σο 

άλσ εγγξαθέο ζα ζεσξνχληαη απφ ηνλ αξκφδην Δπηβιέπνληα.  

Νη Δπηβιέπνληεο (ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί) ζα νξίδνληαη κε Απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ 

θαηάξηηζε ηεο Πχκβαζεο θαη ηα νλφκαηα ή νη ηδηφηεηεο απηψλ ζα θαηαγξάθνληαη ζηε Πχκβαζε. 

Ρν εκεξνιφγην απηφ θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ Αλαδφρνπ θαη αληίγξαθν παξαδίδεη 

θαζεκεξηλά ζηελΔπίβιεςε. Ρν βηβιίν ζεσξείηαη ζην ηέινο θάζε κήλα απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

 

3.6 Έιεγρνη – Δπηζεσξήζεηο Έξγνπ 

 

Νη Δπηβιέπνληεο ειέγρνπλ ζπλερψο θαη ζε 24σξε βάζε ηελ ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. Γίδνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο εληνιέο, νδεγίεο θαη παξαηεξήζεηο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία. 

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία επνπηεχεη ην έξγν, ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Δπίβιεςε. 

Κηα θνξά ην κήλα ηνπιάρηζηνλ επηζεσξεί ην έξγν παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπθαη ηεο Δπίβιεςεο. Ζ 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία κε εθζέζεηο ηεο ελεκεξψλεη ηνλ Δξγνδφηε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ. Νη 

εθζέζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Αλάδνρν. 

 

3.7 Νξγάλσζε πεξεζίαο Ππληήξεζεο  

 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ Δξγνδφηε κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο ζπκβάζεσο ηα εμήο: 
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α) Γξαθείν ζπληήξεζεο κε φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ ζα ζέζεη ζηελ 

δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ ν Δξγνδφηεο θαη ζα ζπιιέμεη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αλάδνρνο.  

Ν απαξαίηεηνο μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο (γξαθεία, ζρεδηαζηήξηα, αξρεηνζήθεο, ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θ.ι.π.)  εγθαζίζηαηαη κε δαπάλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. Ν εμνπιηζκφο απηφο 

απνηειεί πεξηνπζία ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ παξαδίδεηαη ζηνλ Δξγνδφηε κεηά ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο. 

β) Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

γ) Ζκεξνιφγηα πνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη βιάβεο θαη νη ζπληεξήζεηο. 

δ) Δλεκεξσκέλν κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ή κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ. πνζηαζκφο, ιεβεηνζηάζην, 

ςπρξνζηάζην (CMMS). 

 

3.8 πεξεζίεο ηξίησλ  

 

Ιφγνη πξαθηηθνί, ηερληθνί ή άιινη κπνξεί λα επηβάιινπλ ηνκείο ζπληήξεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, λα γίλνληαη απφ άιια ζπλεξγεία. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ν Αλάδνρνο  ζα ζπκβιεζεί απ’ επζείαο κε ηα ζπλεξγεία απηά. 

Νη ζπκβάζεηο – αλαζέζεηο απηέο ζα γίλνληαη χζηεξα απφ έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη 

ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, δελ επηβαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε θαη δελ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο – ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ππκβάζεηο νη νπνίεο ήδε πθίζηαληαη αλάκεζα ζην Λνζνθνκείν θαη ηξίηεο εηαηξίεο θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε ηνπο, θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα 

ελεκεξψλεηαη απφ απηέο. Δπίζεο ην Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέηεη ζε ζπλεξγεία εθηφο 

ηνπ Αλαδφρνπ, εμσζπκβαηηθέο εξγαζίεο επηζθεπψλ, βειηηψζεσλ, αλαβαζκίζεσλ θιπ. Πηελ πεξίπησζε 

απηή ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηνλ εξγνιάβν παξέρνληαο πξφζβαζε θαη φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε ιχζε επηρεηξείηαη. 

 

 

3.9 Γηαθσλίεο Αλαδφρνπ 

 

Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο έρεη ηελ γλψκε φηη δφζεθε εληνιή απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία  ή ηελΔπίβιεςε γηα θάπνηα εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ 

απνθαηάζηαζε βιάβεο ή ηελ ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζε απφ ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα ππνβάιιεη άκεζα 

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κε έγγξαθν ζηνλ Δξγνδφηε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. 

Ρν ίδην ηζρχεη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ηελ θαηά ηελ γλψκε ηνπ κε ηήξεζε ηεο Πχκβαζεο 

απφ ηνλ Δξγνδφηε. Θάζε παξάιεηςε έγγξαθεο αμίσζεο ζεσξείηαη σο ζπκθσλία ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο 

ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ Δξγνδφηε. 

 

 

4. ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 

4.1 Γεληθά  

 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα άηνκα ηα νπνία θαη ζα απαζρνιεί 

ππνρξεσηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο, κε ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηελ ππάξρνπζα Ρερληθή 

πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ καδί κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα απνηεινχλ έλα 

εληαίν ιεηηνπξγηθά ζχλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζα κπνξεί λα απνκαθξχλεη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, εάλ 

απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ή θξηζεί αθαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. 

Ρα άηνκα πνπ ζα απαζρνιεί ν Αλάδνρνο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ ζα 

απνδεηρζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ζηελ πεξεζία, επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ πηπρίσλ, αδεηψλ θ.ι.π. 

θαζψο θαη βεβαηψζεσλ Γεκ. πεξεζηψλ ην πνιχ 10 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο.  Γηα 

ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη γηα 

ην έξγν ν Αλάδνρνο, καδί κε ηα αλσηέξσ πηπρία θαη άδεηεο, ζα θαηαηεζεί θαη ζχληνκν βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ ζην λνζνθνκείν,πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ην πξνζσπηθφ απφ 

άπνςε αξηηφηεηαο. Πε πεξίπησζε πνπ γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ απφ απηφ 

πνπ ελδερνκέλσο λα απαζρνιείηαη  ήδε ζην έξγν απφ πξνεγνχκελεο Ππκβάζεηο, ζα παξίζηαηαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη εθπξφζσπνο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. Πε θάζε πεξίπησζε θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

ν Αλάδνρνο νθείιεη ην 80% ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιάβεη γηα ηελ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
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Λνζνθνκείνπ λα είλαη ηερληθνί νη νπνίνη έρνπλ ήδε εξγαζηεί ή εξγάδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ή ηε 

ζπληήξεζε Λνζνθνκείσλ αλάινγεο δπλακηθφηεηαο, πνιππινθφηεηαο θαη ηερλνγλσζίαο κε ην 

Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο.  

Δπηπιένλ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα αλαξηήζεη ζε 

εκθαλέο ζεκείν ζην θέληξν ειέγρνπ (BMS) πίλαθα κε ηα νλφκαηα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ησλ ππεπζχλσλ. Αληίγξαθν ζα δνζεί θαη ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. Θα νξηζηεί θηλεηφ ηειέθσλν αλάγθεο ην νπνίν ζα είλαη αλνηρηφ φιν ην 24σξν θαη φιεο 

ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Λνζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, πγηέο, 

άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη 

ζηνπο ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαζηζηά ην πξνζσπηθφ ην νπνίν απνπζηάδεη εμαηηίαο λφκηκεο άδεηαο ή 

αλάπαπζεο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

4.2 Ξξνζσπηθφ Αλαδφρνπ  

 

4.2.1 Πηειέρσζε 

Ζ ζηειέρσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

α/α Δηδηθφηεηα 

Πχλνιν 

αηφκσλ γηα 

θάιπςε 

βαξδηψλ 

θαζεκεξηλέο 

θαη Π/Θ 

Διάρηζηνο αξηζκφο αηφκσλ αλά βάξδηα 

Ξξσηλή 

βάξδηα 

Απνγεπκαηηλή 

βάξδηα 

Λπρηεξηλή 

βάξδηα 

1 ΓΔ Ζιεθηξνιφγνη 

- Ζιεθηξνηερλίηεο 
6 1 1 1 

2 ΓΔ 

Θεξκνυδξαπιηθνί 
3 1 

1 

0 

3 ΓΔ Ρερληθνί 

Τπθηηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 

θαη Θιηκαηηζκνχ 

3 1 0 

4 ΓΔ Ρερληθψλ 

γξψλ θαη αεξίσλ 

θαπζίκσλ 

1 

θπθιηθή 

βάξδηα κε ην 

κφληκν 

πξνζσπηθφ 

1 ή 1 ή1 

5 ΓΔ Ξξαθηηθνί 

Κεραληθνί – 

Ππληεξεηέο  

2 1 0 0 

6 Δξγάηεο Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ 
2 2 0 0 

7 ΡΔ Κεραληθνί 3 
4 0 0 

8 ΞΔ Κεραληθνί 1 

Πχλνιν 21    

 

4.2.2 Δηδηθφηεηεο 

 

 Έλαο (1) Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο εηδηθφηεηαο Κεραλνιφγνο Κερ/θφο είηε Ζιεθηξνιφγνο 

Κερ/θφο είηε Κεραλνιφγνο -  Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο. 

 Ρξεηο (3)  Ξηπρηνχρνη Ζιεθηξνιφγνη Κεραληθνί ΡΔ ή Κεραλνιφγνη Κεραληθνί ΡΔ. 

 Έμη (6) Ζιεθηξνιφγνη κε Άδεηα ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο. 

 Ρξεηο (3)Θεξκνυδξαπιηθνί κε Άδεηα ηνπιάρηζηνλ Αξρηηερλίηε δξαπιηθνχ. 

 Ρξεηο (3) Ρερληθνί Τπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Θιηκαηηζκνχ κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Tερλίηε. 

 Έλαλ (1) Ρερληθφ γξψλ θαη Αεξίσλ Θαπζίκσλ κε Άδεηα  ηνπιάρηζηνλ Tερλίηε 
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 Γχν (2) Ξξαθηηθνχο Κεραληθνχο – Ππληεξεηέο γηα θηλεηήξηεο κεραλέο κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ 

Αξρηηερλίηε. 

 Γχν (2) Δξγάηεο Γεληθψλ Θαζεθφλησλ, πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Ν ΞΔ Κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ζα νξηζηεί πεχζπλνο ηνπ  Έξγνπ θαη ζα θέξεη ηελ επζχλε ησλ 

ελεκεξψζεσλ θαη ζπλελλνήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ Δπίβιεςε. Ν πεχζπλνο Έξγνπ ζα ππφθεηηαη 

ζηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Ρν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη άξηζηα 

ηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ δηθηχσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θαη ζα έρεη 

ζηελ δηάζεζή ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, γξαπηέο νδεγίεο θ.ι.π. 

ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη.  

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαιχπηεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε 

24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, εξγάζηκεο θαη κε.  

Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεοΔπίβιεςεο θαη ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην έξγν ακέζσο θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ ή ζπκπεξηθέξεηαη 

άπξεπα θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην έξγν 

ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο Δπίβιεςεο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. Ρν δηθαίσκα ηεο Δπίβιεςεο 

θαη ηνπ Λνζνθνκείνπδελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρναπφ ηελ επζχλε ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

πνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη επίζεο, λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα πξνβαίλεη ηνπο αλαγθαίνπο 

απεγθισβηζκνχο απφ ηνπο αλειθπζηήξεο. 

 

4.2.3 Ξξνζφληα πξνζσπηθνχ 

 

Όιν ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο πξνζφληα:  

 Λα έρνπλ ιεπθφ Ξνηληθφ Κεηξψν  

 Λα θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ην Λφκν άδεηεο εξγαζίαο. 

 

Δπηπιένλ αλά εηδηθφηεηα απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: 

 

 

Α) ΡΗΡΙΝΗ ΠΞΝΓΥΛ  

 

Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηίηινπο ζπνπδψλ: 

 

1. Νκψλπκν ή αληίζηνηρν, αλά εηδηθφηεηα, ηίηιν IEK ή Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ 

A' ή B' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Ξνιπθιαδηθνχ Ιπθείνπ ή Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ 

ή Ρερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή Πρνιψλ Καζεηείαο ηoπ 

ΝΑΔΓ ηoπ Λ. 1346/1983 ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ooπoίoο νδεγεί ζηελ αλά εηδηθφηεηα, απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα κεηξψα πηπρηνχρσλ Κέζσλ Ρερληθψλ Πρνιψλ ηoπ 

αληίζηνηρνπ ηνκέα (φπνπ ρνξεγείηαη αληί άδεηαο) 

 

ή 

 

Νπνηνζδήπνηε ηίηινοκεηαδεπηεξνβάζκηαοΗΔΘ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιιν ηζφηηκν 

θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ε αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

o ππνςήθηνοππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε, 

αλά εηδηθφηεηα, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνορνξεγήζεθε βάζεη ηoπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε 

απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο  

 

2. Νκψλπκν ή αληίζηνηρν, αλά εηδηθφηεηα, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο 

ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, oνπνίνονδεγεί 

ζηελ αλά εηδηθφηεηα, απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνοή ζηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα 

κεηξψα πηπρηνχρσλ Κέζσλ Ρερληθψλ Πρνιψλ ηoπ αληίζηνηρνπ ηνκέα (φπνπρνξεγείηαη αληί 

άδεηαο) 

 

ή 
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Νπνηνζδήπνηεηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη o ππνςήθηνοππνβάιιεηβεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

ππεξεζίαο, oηη ε, αλάεηδηθφηεηα. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνορνξεγήζεθε βάζεη ηoπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο  

 

* Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ Κεραλνινγηθνχηνκέα απαηηείηαη αληί αδείαο βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζηα Κεηξψα Ξηπρηνχρσλ Κέζσλ Ρερληθψλ Πρνιψλ ηoπ Κεραλνινγηθνχηνκέα. 

 

3. Νκψλπκν ή αληίζηνηρν, αλά εηδηθφηεηα, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο αλψηεξεο ηερληθήο 

ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, oνπνίνονδεγεί 

ζηελ αλά εηδηθφηεηα, απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε ζηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα 

κεηξψα πηπρηνχρσλ Αλψηεξσλ Ρερληθψλ Πρνιψλ ηoπ αληίζηνηρνπ ηνκέα 

 

4. Νκψλπκν ή αληίζηνηρν, αλά εηδηθφηεηα, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο αλψηαηεο ηερληθήο 

ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, oνπoίoο νδεγεί 

ζηελ αλά εηδηθφηεηα, απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε ζηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα 

κεηξψα πηπρηνχρσλ Αλψηαησλ Ρερληθψλ Πρνιψλ ηoπ αληίζηνηρνπ ηνκέα 

 

Β) ΑΓΔΗΔΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ 

 

 Γηπισκαηνχρνη Κεραληθνί: 

Κέιε Ρ.Δ.Δ. ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Απνδεδεηγκέλε ηξηεηή εκπεηξία ζε ζπληήξεζε 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ή 5εηή εκπεηξία ζε αλάινγεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο κε ην 

Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο εγθαηαζηάζεηο, ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. Γλψζε κηαο 

ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο θαηά πξνηίκεζε Αγγιηθψλ (δπλαηφηεηα αλάγλσζεο manuals, ηερληθψλ 

θπιιαδίσλ θ.ι.π.). Απαξαηηήησο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα θαηέρεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην Λφκν 

Άδεηα γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ρεηξηζκψλ ζε εγθαηαζηάζεηο Κέζεο Ράζεο 20 KV, θαζψο θαη ηελ 

απαηηνχκελε γηα ην ζθνπφ απηφ εκπεηξία. 

 

 Ξηπρηνχρνη Κεραλνιφγνη Κεραληθνί: 

Ξηπρηνχρνο ΡΔΗ Κεραλνινγηθήο Θαηεχζπλζεο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ρερλνιφγνπ 

Κεραλνιφγνπ. Απνδεδεηγκέλε 5εηή πξνυπεξεζία/εκπεηξία ζε ζπληήξεζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ή 

8εηήο εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ηεο απηήο κε ην 

Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο ή ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Θαιή 

γλψζε ζπληήξεζεο ζεξκηθψλ θαη θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ 

θαζψο θαη επηζπκεηή εκπεηξία ζε πεηξειαηνθίλεηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε. 

 

 

 Ξηπρηνχρνη Ζιεθηξνιφγνη Κεραληθνί: 

Ξηπρηνχρνο ΡΔΗ Ζιεθηξνινγηθήο Θαηεχζπλζεο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ρερλνιφγνπ 

Ζιεθηξνιφγνπ. Απνδεδεηγκέλε 5εηή πξνυπεξεζία/εκπεηξία ζε ζπληήξεζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ή 

8εηήο εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ηεο απηήο κε ην 

Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο ή ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Δκπεηξία ζε ρεηξηζκνχο πηλάθσλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο, ζε εγθαηαζηάζεηο θαη απηνκαηηζκνχο θίλεζεο 

θαη θσηηζκνχ θαζψο θαη ζε αζζελή ξεχκαηα. 

 

 Ζιεθηξνιφγνη: 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε1εο νκάδαο 

θαη Α΄ εηδηθφηεηαο (3εο βαζκίδαο ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 108/13) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 5εηή 

εκπεηξία ζε ρεηξηζκνχο πηλάθσλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη απηνκαηηζκνχο θίλεζεο θαη 

θσηηζκνχ θαζψο θαη ζε αζζελή ξεχκαηα. 

 

 Θεξκνυδξαπιηθνί: 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Αξρηηερλίηε δξαπιηθνχ 

(ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 112/12) θαη ζρεηηθή αλαγγειία,κε 5εηή εκπεηξία ζε δίθηπα δεζηνχ – θξχνπ 

λεξνχ ρξήζεο, απνρεηεπηηθά δίθηπα ιπκάησλ θαη νκβξίσλ , δίθηπα ππξφζβεζεο ππφ πίεζε, δίθηπα 

αηκνχ θαη επηζπκεηή εκπεηξία ζε δίθηπα ηαηξηθψλ αεξίσλ.  

 

 Ρερληθνί Τπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Θιηκαηηζκνχ: 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Ρερλίηε Τπθηηθνχ 

(ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 1/13) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 5εηή εκπεηξία ζε δίθηπα δεζηνχ – θξχνπ λεξνχ 

θιηκαηηζκνχ, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (fancoil&split), 
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πδξφςπθηα θεληξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ςπρξνχ λεξνχ (chillers) θαη πχξγνπο ςχμεο, ςπθηηθνχο 

ζαιάκνπο, ςπγεία νηθηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ.  

 Ρερληθνί Δγθαηαζηάζεσλ Θαχζεο: 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Ρερλίηε Δγθαηαζηάζεσλ 

θαχζεο (ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 114/12) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 5εηή εκπεηξία ζε δίθηπα θαη 

εγθαηαζηάζεηο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ, θαπζηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ. 

 

 Ρερληθφο Κεραληθφο Δγθαηαζηάζεσλ 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Ρερλίηε Κεραληθνχ 

εγθαηαζηάζεσλ φισλ ησ εηδηθνηήησλ (ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 115/12) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 5εηή 

εκπεηξία ζε κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, αληιίεο, πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα θ.ι.π. 

 

4.3 Ξξνζσπηθφ Δξγνδφηε  

 

Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζιεθζεί λέν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο  

ζα ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεί ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη λα 

εμνηθεησζεί κε ηηο εγθαηαζηάζεηο, εξγαδφκελν καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ήδε 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

 

5. ΔΘΛΔΠ - ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

5.1 Γεληθά 

 

Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ θαη πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν Δξγνδφηεο, ιεηηνπξγψληαο ζε 

έλα εληαίν ζχλνιν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο 

ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ηηο δηαηάμεηο ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο, ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΓΔΑΑθ.ι.π. ή 

ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ 

ρσξψλ. 

Πηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ αλήθεη ε ζπλερήο θαη επί 24ψξνπ βάζεσο θαζ’ φιε ηελ εβδνκάδα 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο θαζνξίδεηαη ζην θεθάιαην 1 «Αληηθείκελν Πχκβαζεο». 

Ν Αλάδνρνο ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα εθηειεί ηηο 

απαξαίηεηεο εξγαζίεο, γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ, ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ζε 

πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη ππαηηηφηεηά ηνπ ή ζε 

θαλνληθή θζνξά. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε έγθαηξε έγγξαθε 

πξνεηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ αλάγθε εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, θαζψο θαη ππφδεημε 

ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο. Οεηά ζπκθσλείηαη φηη παξάιεηςε απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ έγθαηξεο θαη έγγξαθεο 

πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ εθιακβάλεηαη σο πιεκκειήο εθηέιεζε ησλ φξσλ θαη επηθέξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ή πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαη γεληθά ιφγσ 

ππαηηηφηεηάο ηνπο, νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα 

θξνληίδεη γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ζην έξγν, κφληκα ή πεξηνδηθά αλαιπηή ελέξγεηαο/ηζρχνο κε δπλαηφηεηεο κέηξεζεο ζε 

κνλνθαζηθά θαη ηξηθαζηθά θπθιψκαηα φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ θπθιψκαηνο (ηάζε, έληαζε, 

θαηλνκέλε, ελεξγή θαη άεξγν ηζρχ, ζπληειεζηή ηζρχνο) θαη απεηθφληζε απηψλ θαζψο θαη δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο κε Ζ/ γηα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, π.ρ ISO 50001 γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο.     

Θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηάινγν κεραλεκάησλ, 

νξγάλσλ εξγαιείσλ θαη γεληθά ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

(θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3.1). 

Δπίζεο νη ρψξνη πνπ ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη λα επαλέξρνληαη ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζή ηνπο  (π.ρ. επαλαηνπνζέηεζε ςεπδνξνθψλ 

θαζαξψλ θιπ).    
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Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, ε νπνία είλαη θαη αξκφδηα γηα ηελ 

επίβιεςε θαη δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο ηήξεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία θαζψο 

θαη ζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή πιεκκειή εγθαηάζηαζε. 

Ν Αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα ηεξνχλ ερεκχζεηα ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ 

ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη άπηνληαη ηνπ ηαηξηθνχ 

απνξξήηνπ ή κε, ππνρξέσζε ε νπνία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ην πέξαο ηεο Ππκβάζεσο.  

Γεληθφηεξα ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο: α) λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο 

εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη β) λα εθπαηδεχεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, καδί κε ην Ρερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα απνηεινχλ έλα 

εληαίν ιεηηνπξγηθά ζχλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. Γηα θάζε δήηεκα ζπληνληζκνχ, πξνγξακκάησλ, ηδηνκνξθηψλ θαη δπζθνιηψλ πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο ζχκπξαμεο ησλ δχν πιεπξψλ, ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ζα 

ιακβάλνπλ, ε Δπίβιεςε θαη ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ TH 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ & ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ ΡΝ Ξ.Γ.Λ.Α. 

 

 

Ρν παξφλ παξάξηεκα αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο.  

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ Ξ.Γ.Λ.Α. 
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 A. ΔΙΜΔΥΠ ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΝΗ        

1 Θ1.1 DUPLEX MF-82 4 1.600 21 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 4 1 

2 Θ1.2 DUPLEX MF-82 4 1.600 21 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 4 1 

3 K2.1 DUPLEX MF-82 4 1.600 21 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 4 1 

4 K2.2 DUPLEX MF-82 4 1.600 21 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 4 1 

5 K3.1 TRIPLEX MF-82 7 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 7 1 
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6 K3.2 TRIPLEX MF-82 7 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 7 1 

7 K3.3 TRIPLEX MF-82 7 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 7 1 

8 K4.1 TRIPLEX MF-82 5 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 5 1 

9 K4.2 TRIPLEX MF-82 5 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 5 1 

10 K4.3 TRIPLEX MF-82 5 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 5 1 

11 Θ5.1 SIMPLEX MF-82 6 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 12 2 

12 K5.2 TRIPLEX MF-82 6 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 6 1 

13 K5.3 TRIPLEX MF-82 6 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 6 1 

14 Θ5.4 TRIPLEX MF-82 6 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 6 1 

15 K6.1 SIMPLEX MF-82 6 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 12 2 

16 Θ6.2 TRIPLEX MF-82 6 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 6 1 

17 Θ6.3 TRIPLEX MF-82 6 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 6 1 

18 K6.4 TRIPLEX MF-82 6 2.000 26 
PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 6 1 

 Β. ΓΟΑΙΗΘΝΗ          

19 Α1.1 SIMPLEX 
GMV 

ITALY 
3 750 10 

PULSES 

CONTROL 
80X200 ΑΡΝΚ. 3 2 

20 B1.1 SIMPLEX 
GMV 

ITALY 
3 750 10 

PULSES 

CONTROL 
80X200 HMIAYTOM. 3 0 

21 B1.2 SIMPLEX 
GMV 

ITALY 
2 750 10 

PULSES 

CONTROL 
80X200 ΑΡΝΚ. 2 2 

22 B1.3 SIMPLEX 
GMV 

ITALY 
2 1.600 21 

PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΑΡΝΚ. 2 2 

23 B1.4 SIMPLEX 
GMV 

ITALY 
2 1.600 21 

PULSES 

CONTROL 

130X21

0 
ΖΚΗΑΡΝΚ. 2 0 

24 Β2.1 SIMPLEX 
GMV 

ITALY 
2 900 12 

ΚΔΠΥ 

ΒΑΙΒΗΓΥΛ 
90Σ200 ΖΚΗΑΡΝΚ. 2 0 

 

ΡΔΣΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ 

ΝΟΗΠΚΝΠ : Ζ δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

θαζεκεξηλή αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ηξφπν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη θαη πνηνηηθά. 

ΑΛΑΓΝΣΝΠ: Δίλαη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. Πε πεξίπησζε 

πνπ ν Αλάδνρνο δελ θαηέρεη ν ίδηνο δηθαηνδνζία ζπληήξεζεο Αλειθπζηήξσλ, ζα ζπκβιεζεί άκεζα κε 

ππεξγνιάβν, ν νπνίνο ζα θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ην ζθνπφ απηφ θαζψο θαη ηα αλάινγα 

ζπλεξγεία ζπληήξεζεο, κε ζχκβαζε ηελ νπνία ζα θνηλνπνηήζεη θαη ζα εγθξίλεη ε Ρερληθή πεξεζία 

ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξνχζεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν 

πεξγνιάβνο ζπληήξεζεο ησλ Αλειθπζηήξσλ ζα θαιείηαη ΠΛΡΖΟΖΡΖΠ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο 

Ξαξαξηήκαηνο. 
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ΠΘΝΞΝΠ : Ζ δηαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο & αζθαινχο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ αλειθπζηήξσλ ζε 

εκεξήζηα βάζε, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη βιάβεο θαη λα απνθεπρζεί ε παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ΠΡΝΣΝΗ :  

o Αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αλειθπζηήξσλ . 

o Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θαη απφδνζεο ησλ αλειθπζηήξσλ. 

o Κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα επηζθεπέο ησλ αλειθπζηήξσλ. 

o Κείσζε ηνπ ρξφλνπ αδξάλεηαο ησλ αλειθπζηήξσλ. 

o Αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο θαη ρξήζεο ησλ αλειθπζηήξσλ. 

 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

1) Ν Αλάδνρνο κε ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ζα παξαιάβεη ηνπο αλειθπζηήξεο θαη 

ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο, φπνπ ζα αλαγξάθεη ιεπηνκεξψο ηπρφλ ειιείςεηο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή πηζαλέο βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία θαζψο θαη αλαιπηηθή έθζεζε ειέγρνπ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ησλ αλειθπζηήξσλ ηελ νπνία θνηλνπνηεί άκεζα ζηε δηνίθεζε. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παξαδψζεη ηνπο αλειθπζηήξεο ζηνλ επφκελν Αλάδνρν ζε άςνγε θαηάζηαζε, ρσξίο θακία 

εθθξεκφηεηα. 

2) Ν Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγήζεη φινπο ηνπο αλειθπζηήξεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηα επξσπατθά ηερληθά πξφηππα πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο 

ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηεο Δπίβιεςεο. 

3) Ζ επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ 

Δπίβιεςε, ζα είλαη αδηάιεηπηε γηα φιν ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο πνπ ηζρχεη ε ζχκβαζε 

(πεξηιακβάλνληαη ηα Παββαηνθχξηαθα, αξγίεο θιπ.). Πε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αδχλαην ιφγσ ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο, ε επίβιεςε ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν βάξδηαο ζην BMS. 

4) Ν Αλάδνρνο ή ν Ππληεξεηήο, ζα δηαζέηεη επί 24σξνπ βάζεσο (πεξηιακβάλνληαη ηα 

Παββαηνθχξηαθα, αξγίεο θιπ.) έλα (1) άηνκν ζην λνζνθνκείν, ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο 

αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ Ξ.Γ.Λ.Α., ζα θαηέρεη ηα αλάινγα πηπρία θαη ηηο άδεηεο γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο άλεπ επηβιέςεσο, ήηνη Άδεηα Ππληεξεηή ειεθηξνιφγνπ Γ’ εηδηθφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ, ζχκθσλα κε ην ΞΓ 108/2013, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπο γηα ην 

ζθνπφ απηφ θαη ζα εθαξκφδεη φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή 

πξφθιεζε βιαβψλ. Ζ παξνπζία ηνπ ηερληθνχ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ δελ επηθέξεη ζε θακία 

πεξίπησζε κείσζε ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο. Υο άκεζε 

παξέκβαζε δελ λνείηαη ε χπαξμε θπθιηθήο βάξδηαο ζπληεξεηή εληφο ηνπ Λνζνθνκείνπ, αιιά λα 

πξνζέξρεηαη απηφο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

Ρερληθνχ Ππληήξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ην πνιχ κέρξη ηε πφιε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. 

5) Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε βιάβε, ν Αλάδνρνο/Ππληεξεηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηελ επηζθεπάζεη.  Δπίζεο, αλαθέξεη απηήλ γξαπηψο ζηελ Δπίβιεςε θαη ζην 

εκεξνιφγην έξγνπ, νχησο ψζηε λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο θαη ην θαηαγξάθεη ζην Βηβιίν 

Ξαξαθνινχζεζεο Αλειθπζηήξα. 

6) Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο επίζεο λα αθνινπζήζεη ηηο επίζεκεο δηαδηθαζίεο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, φπσο ζπζηήκαηα πξνηχπσλ θαη θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Ρερληθήο ππεξεζίαο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

7) Ζ Ρ.. ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ε Δπίβιεςε θνηλνπνηνχλ θαζεκεξηλά ζηνλ Αλάδνρν πεξεζηαθφ 

ζεκείσκα ησλ βιαβψλ, ηα νπνία πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη άκεζα. Πε πεξίπησζε επείγνπζαο βιάβεο ε 

εληνιή κπνξεί λα δίλεηαη θαη πξνθνξηθά απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, ηελ Δπίβιεςε ηνπ έξγνπ ή απφ 

ηνλ Ρερληθφ βάξδηαο BMS (αλάινγα κε ην σξάξην εξγαζίαο θαη ηελ ψξα εκθάληζεο ηεο βιάβεο) θαη 

αθνινχζσο λα αλαγξάθεηαη ζην Ζκεξνιφγην Έξγνπ καδί κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο.  

8) Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ησλ βηβιίσλ ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηνπ θάζεαλειθπζηήξα θαη λα ηεξήζεη ηηο νδεγίεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο .  

9) πνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ, είλαη λα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πνπ ζα ηνλ δηαδερηεί, κεηά ην 

πέξαο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, κε πξσηφθνιιν θαη ρσξίο θακία επηθχιαμε, ζε φηη αθνξά 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ, κε ην ηζρχνλ ηερληθφ πξφηππν θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο. 

10) Ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ζε ζέκαηα ησλ 

εθαξκνδφκελσλ ηερλνινγηψλ. 

11) Ν Αλάδνρνο/Ππληεξεηήο ζα ηεξεί κε δηθή ηνπ επζχλε ηα Βηβιία Ξαξαθνινχζεζεο ησλ 

Αλειθπζηήξσλ, ζηα νπνία ζα ππνγξάθνπλ ν εληεηαικέλνο ηερληθφο πνπ δηελεξγεί ηελ ζπληήξεζε, 

εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Ηδηνθηήηε/Γηαρεηξηζηή. 

12) Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθπαηδεχζεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ηδηαίηεξα απηφ ην 

νπνίν εθηειεί θπθιηθφ σξάξην, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ γεληθψλ δηαθνπηψλ, ηε δηελέξγεηα 

reset θαη ηελ κέζνδν απεγθισβηζκνχ. 

13) Θα ελεκεξψλεηαη απφ ηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη ειεθηξνκεραλνινγηθά ζρέδηα γηα φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
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14) Πε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ή αλσκαιίαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ ελεκεξψλεηαη, 

πξνθνξηθά ή γξαπηά, ν Αλάδνρνο/Ππληεξεηήο ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη άκεζα πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ηελ βιάβε.  

15) Πε θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζα εθαξκφδεηαη ε .Α. Φ.Α./9.2/νηθ. 28425 (ΦΔΘ 

2604/22-12-2008), θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη ακθηβνιία ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ή δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ 

Ξαξάξηεκα. 

16) Πε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη άκεζα λα ππνβάιιεηαη ην 

έληππν έγθξηζεο αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα έγθξηζε θαη ζα αλαγξάθνληαη θαη ζην Βηβιίν 

Ξαξαθνινχζεζεο Αλειθπζηήξα. Θάζε θαζπζηέξεζε ππνβνιήο ηνπ εληχπνπ ζα ζεσξείηαη ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ. 

17) Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

ησλ αλειθπζηήξσλ. 

18) Θα ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν/Ππληεξεηή ην Βηβιίν Ξαξαθνινχζεζεο Αλειθπζηήξα κε 

θαζεκεξηλή αλαθνξά  ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θάζε αλειθπζηήξα θαη ην νπνίν 

θπιάζζεηαη ζηελ Ρερληθή πεξεζία.   

 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

Πε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα αληηθαζηζηά ηελ 

μεξή κπαηαξία ηνπο ή λα εηδνπνηεί ηνλ ηερληθφ ζπληήξεζεο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην 

Ξ.Γ.Λ.Α άκεζα. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αιιά θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνδφηε 

πξνθεηκέλνπ: α) λα γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ησλ γεληθψλ δηαθνπηψλ θαη β) λα απειεπζεξψλνπλ φπνηνλ 

εγθισβηζηεί, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ. Πε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαιείηαη ν ηερληθφο ζπληήξεζεο 

ησλ αλειθπζηήξσλ, αζρέησο εάλ ελ ησ κεηαμχ ζα έρεη επηηεπρζεί ν απεγθισβηζκφο. 

Ρν Ξ.Γ.Λ.Α. κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ (Ρερληθή πεξεζία, Δπίβιεςε, πξνζσπηθφ βάξδηαο) 

ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί άκεζα ηειεθσληθψο ηνλ ηερληθφ ζπληήξεζεο γηα θάζε βιάβε, ε νπνία 

πηζαλφλ λα παξαηεξεζεί ζηνπο αλειθπζηήξεο έζησ θαη αλ απηή ζεσξεζεί αθίλδπλε. Ρν ίδην νθείιεη 

λα θάλεη θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ην νπνίν ζα εθηειεί βάξδηα. Νη εθάζηνηε απεζηαικέλνη 

Ππληεξεηέο ζα παξαδψζνπλ ζηελ Ρερληθή πεξεζία, ζηνλ Αλάδνρν θαη ζην θέληξνπ ειέγρνπ BMS 

αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη άκεζα. Πε πεξίπησζε κε εχξεζεο 

ηνπ ηερληθνχ ζην ηειεθσληθφ λνχκεξν πνπ ζα έρεη παξαδνζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα εθαξκφδεηαη 

πξφζηηκν 50€/ζπκβάλ. Πε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο παξαβίαζεο ηνπ αλσηέξσ φξνπ ε πνηλή ζα εκπίπηεη 

ζε απηέο ησλ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Γηα θάζε ηερληθφ ζπληήξεζεο ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Ρερληθή πεξεζία ε άδεηα εξγαζίαο ηνπ, ε 

θαηαρψξεζή ηνπ ζηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ/Ππληεξεηή θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν άκεζεο αλάγθεο. 

Όια ηα αλσηέξσ ζα ππνβάιινληαη εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν. Πε θάζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο απηή ζα επηθέξεη πξφζηηκν σο θαησηέξσ 50€/εκέξα θαζπζηέξεζεο κε κέγηζην φξην 10 

εκεξψλ. Ξαξειζφληνο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ζα εκπίπηεη ζηηο πνηλέο ησλ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ σο 

παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο. 

Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Λνζνθνκείν φπσο εθπξνζσπείηαη αληηιεθζεί νπνηνλδήπνηε 

θίλδπλν ή ζε πεξίπησζε ζξαχζεσο ηνπ παινπίλαθα ηεο ζχξαο ηνπ θξεαηίνπ, νθείιεη λα δηαθφςεη 

ακέζσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ αλειθπζηήξα θαη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηνλ Αλάδνρν. 

 

ΘΟΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θ.Ξ.Γ., ν Αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε 

δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ππαίηηα ζην Ξ.Γ.Λ.Α. ιφγσ άξλεζεο εθηέιεζεο ή θαθήο εθηέιεζεο ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε επζχλε θαη ε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα 

δηαπηζηψλεηαη απφ αλεμάξηεην θαη αξκφδην πηζηνπνηεκέλν θνξέα ειέγρνπ. 

Δθφζνλ ν αλεμάξηεηνο πηζηνπνηεκέλνο θνξέαο ειέγρνπ δηαπηζηψζεη φηη ππαίηηα ν Αλάδνρνο/ 

Ππληεξεηήο παξακειεί ηελ ζπληήξεζε ή φηη επζχλεηαη ππαίηηα γηα θάπνηα πξνθιεζείζα δεκηά ζην 

Λνζνθνκείν ή ζε ηξίηνπο, ηφηε ην Λνζνθνκείν κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν 

θπξψζεηο, θαζψο θαη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

ελψ θαη ην θφζηνο πιεξσκήο ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Ν Αλάδνρνο δελ ζα επζχλεηαη γηα δεκηέο πνπ νθείινληαη: 

α) Πε ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζενκελίεο, ζεηζκνχο θαη γεληθά πάζεο θχζεσο θπζηθέο ή άιιεο 

θαηαζηξνθέο. 

β) Πε απνδεδεηγκέλεο απξφβιεπηεο απμνκεηψζεηο ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο 

Γ.Δ.Ζ., φπσο ελδεηθηηθά γηα δεκηέο απφ πηψζεηο, εγθισβηζκνχο νθεηιφκελεο ζε απφηνκεο κεηαβνιέο 
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ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εθ κέξνπο ηεο Γ.Δ.Ζ., γηα δεκηέο απφ ππεξθφξησζε ηνπ Γηθηχνπ, 

black – out. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή 

παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ΄απηφλ απφ ην Ξ.Γ.Λ.Α. Δάλ ν Αλάδνρνο 

δελ θξνληίζεη άκεζα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκειήο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ζα επηβάιιεηαη απφ ην  Ξ.Γ.Λ.Α. πνηληθή ξήηξα, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο 

θάζε πεξίπησζεο, παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ κεληαία ακνηβή. Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ 

ξήηξα δηπιαζηάδεηαη, ηνπ Ξ.Γ.Λ.Α. δηαηεξνχληνο ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο 

ηνπ Αλαδφρνπ έθπησηνπ, παξάιιεια κε ηελ αμίσζε ηνπ Ξ.Γ.Λ.Α. γηα θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 

θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνχ. 

 

 

ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ - ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ  

Ζ αλσηέξσ ηηκή αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο κεληαίεο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε φισλ ησλ ηπρφλ βιαβψλ πνπ πξνθχςνπλ, θαζψο θαη ηελ θζνξά 

απφ ηελ θαζεκεξηλή-ζπλήζε ρξήζε. Πηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη 

ιίπαλζεο. Γελ ζεσξείηαη πιηθφ ιίπαλζεο ην έιαην εκβαπηηζκνχ ησλ πδξαπιηθψλ θηλεηήξσλ, ελψ 

ζεσξείηαη πιηθφ ιίπαλζεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή, ην έιαην ιίπαλζεο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ 

έιμεσο. Διάρηζηνο αξηζκφο πιήξσλ ζπληεξήζεσλ δχν (2) αλά κήλα θαη ειάρηζην αξηζκφο πιήξσλ 

ζπληεξήζεσλ είθνζη ηέζζεξηο (24) αλά έηνο. 

Ζ ρξέσζε ηνπ νπνηνπδήπνηε αληαιιαθηηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα πξνθχςεη, ζα επηβαξχλεη ην 

Λνζνθνκείν, κεηά απφ έγθαηξε ελεκέξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν. Κε ηελ έλαξμε ηεο Πχκβαζεο θαη εληφο 

10 εκεξψλ ζα παξαδνζεί ιίζηα κε ζπλήζε αλαιψζηκα θαη αληαιιαθηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ ν Ππληεξεηήο γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ζπλήζσλ βιαβψλ. 

 

ΞΝΗΛΔΠ 

Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ παξαπησκάησλ φπνπ ην ζχλνιν ησλ πνηλψλ ππεξβεί ην πνζφ 

ησλ 2.000 Euro, δχλαηαη ην Λνζνθνκείν λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Ππληεξεηή απφ ηνλ 

Αλάδνρν ή λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην.   

Πε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ αλειθπζηήξα, άλσ ησλ ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ/Ππληεξεηή, ζα επηβάιιεηαη πνηλή,  ζχκθσλα κε 

ην πνηλνιφγην ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ θαηεγνξία «Κε έγθαηξε απνθαηάζηαζε ζπλήζνπο 

βιάβεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ».  Π’ απηή ηελ πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα 

θαιέζεη άιιν εμσηεξηθφ ζπλεξγείν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηα έμνδα ζα βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν.   

Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο πξνγξακκαηηζκέλεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο, αληηθαηάζηαζεο θαη 

ξχζκηζεο σο θαη ηπρφλ βιάβεο.  Πηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

δειψζεη ζην Λνζνθνκείν εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνβιεπφκελε 

δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο. 

Πε πεξίπησζε κε ζσζηήο ηήξεζεο ησλ Βηβιίσλ Ξαξαθνινχζεζεο Αλειθπζηήξσλ θαη αθνχ 

απηφ επηζεκαλζεί ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο απφ ηελ Δπίβιεςε, εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο, ζα 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε «Κε ππνβνιή πξνγξακκάησλ, θχιισλ 

ειέγρνπ, δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π» ηνπ πνηλνινγίνπ, γηα θάζε Αλειθπζηήξα.  

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ       

         

α/α ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΔΟΓΑΙΔΗΝ    ΡΔΚ 

1 Ρζηκπίδα 1/8΄- 3 1/2΄ κε αζθαιεηα  L400mm   2 

2 Ρζηκπίδα 1/8΄- 2 1/2΄ κε αζθαιεηα  L300mm   3 

3 Ρζηκπίδα 1/8΄- 1 1/2΄ κε αζθαιεηα  L250mm   2 

4 Ρζηκπίδα 1/8΄- 1 1/2΄ κε αζθαιεηα  L180mm   2 

5 Πεη Θιεηδηά Γεξκαλνπνιχγσλα απφ Λν 6-7 έσο Λν 32  2 

6 Πεη Θιεηδηά Γεξκαλνπνιχγσλα Ηληζα 3/8”εσο 13/16”   1 

7 Πεη θαηζαβίδηα ηζηα-ζηαπξνο      3 
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8 Πεη θαηζαβίδηα  ηζηα-ζηαπξνο λάλνη    2 

9 Θξνπζηηθφ δξάπαλν 2 ηαρπηήησλ κε ηζνθ    1 

10 Γξάπαλν θξνπζηηθφ- πλεπκαηηθφ SDS    1 

11 Βηδνιφγνο κπαηαξίαο κε αληαπηνξα γηα ηξππαληα  1 

12 Πηδεξνπξίνλν      1 

13 Ξέλζεο 180mm      3 

14 Κπηνηζηκπηδα ηζην      2 

15 Ξιαγηνθφθηεο (θνθηάθη)     3 

16 Πθπξί βαξηνπνχια 1500gr     2 

17 Πθπξάθηα φια ηα κεγέζε 1000gr    2 

18 Πθπξάθηα φια ηα κεγέζε 500gr    1 

19 Πθπξάθηα φια ηα κεγέζε 300gr    1 

20 Θνπίδη κε ιαζηηρν γηα πξνζηαζηα 300 mm   2 

21 Θαιέκη κε ιαζηηρν γηα πξνζηαζηα 300 mm   2 

22 Θιεηδηά Γαιιηθά 30      2 

23 Θιεηδηά Γαιιηθά 36      2 

24 Θιεηδηά Γαιιηθά 38      1 

25 Θιεηδηά άιιελ Γσληαθά set     3 

26 Θιεηδηά άιιελ ίληζαο set     1 

27 Κεηξνθνξδέια ηνπιάρηζηνλ 5 m    2 

28 Φαθφο επαλαθνξηηδφκελνο κεγάινο    3 

29 Θαζηάληα - θαξπδάθηα 1/2' απφ Λν 6 έσο Λν 32   2 

30 Δξγαιεηνζήθε - ηζάληα     4 

31 Ρξνρφο γσληάθνο 230mm     1 

32 Ρξνρφο κηθξφο 115mm     1 

33 Γίζθνη ηξνρνχ θνπήο 230     20 

34 Γίζθνη ηξνρνχ θνπήο 115     30 

35 Γίζθνη ηξνρνχ ιείαλζεο 115     10 

36 Ζιεθηξνθφιεζζε inverter     1 

37 Γεξκαλνπνιπγψλα ζπαζηα θαζηαληαο Λν 8 εσο Λν 19  2 

38 Κάζθα ειεθηξνθφιεζζεο ειεθηξoληθε    1 

39 Κπαιαληέδα 25m θαξνχιη     2 

40 Αιθάδη 50cm      2 

41 Καλέια (ινζηφο- ζθχια)      3 

42 Δμσιθεάο κε νιηζζαίλνληα πφδηα κε 2 βξαρίνλεο 200mm  1 

43 Δμσιθεάο κε 3 βξαρίνλεο  300mm    1 

44 Πεη Δμσιθέσλ ζπαζκέλσλ βηδψλ     1 

45 Πεη θνιανχδσλ εσο 1/2''     1 

46 Κεγγελε        1 

47 Ππξκαηνβνπξηζεο      4 

48 Πεη Torx       1 

49 Πεη Ιίκεο κεγάιεο      1 

50 Γξαζζαδφξνο Σεηξφο     1 

51 Φηιηξνθιεηδν κε αιπζηδα     1 

52 Ξηξηζηλαδφξνο      1 

53 Αληιία θελνχ ςπθηηθσλ     1 

54 Πεη ηξππάληα κπεηνχ 4 εσο 12mm    2 

55 Πεη ηξππάληα HSS 2.5 εσο 12mm    3 

56 Πεη ηξππάληα  θνβαιηίνπ 2.5 εσο 

12mm 

   2 
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57 Ξνιπκεηξν καδί κε ακπεξνηζηκπηδα (φρη θηλεδηθα)   2 

58 Κνλσκέλα Θαηζαβίδηα δηάθνξνη ηχπνη ειεγκέλα θαηά VDE IEC 60900 

1000v 

3 

59 Κπηνηζηκπηδα  ειεγκέλα θαηά VDE  IEC 60900 1000V  3 

60 Ξελζεο  ειεγκέλα θαηά VDE IEC 60900 1000V   3 

61 Ξιαγηνθνθηεο  ειεγκέλα θαηά VDE  IEC 60900 1000V  3 

62 Θφθηεο ραιθνχ       1 

63 Ιακαξηλνςάιηδν κηθξφ     1 

64 Ιακαξηλνςάιηδν κεγάιν θαη γηα θιάληδεο   1 

65 Ξαρχκεηξν       2 

66 Γάληηα Ζιεθηξνιφγνπ 1000v Ξξφηππα ΔΛ60903,ΔΛ61482-1+2, Θαη 

ΗΗΗ 

1 

67 Πσιελσηά θιεηδηά ζεη 6-14mm    2 

68 Πθάια 7+1 αινπκηλίνπ αθαιεηαο    2 

69 Θαξφηζη κεηαθνξάο (ηχπνπ πιαηθφξκαο 150kg)   2 

70 Πεη θάζα καλφκεηξσλ κε ιάζηηρα θαη αληάπηνξα γηα R410   1 

71 Θαζηαληα Τπθηηθνχ      2 

72 Πεη εθηνλσηηθψλ- εθρπισηηθα Imperial    1 

73 Επγαξηά αθξηβείαο γηα πγξά     1 

74 Αληρλεπηήο δηαξξνψλ θξενλ     1 

75 Ιάκπα - Ππζθεπή MAP- GAS      2 

76 Πεη Θνπξκπαδφξνη 1/2- 5/8 - 3/4    1 

77 Θήθε κε Ξνηεξνηξππαλα θαη Γηακαληνηξππαλα    1 

78 Ξνηεξνηξππαλν γηα γπςνζαλίδα    1 

79 Ξξέζα αθξνδεθηψλ ηειεθσληθνχ θαισδίνπ    1 

80 Ρεζηεξ Ρειεθσληθψλ Θαισδίσλ κε Γελλήηξηα ζπρλνηήησλ ρεηξνο 1 

81 Όξγαλν κέηξεζεο κφλσζεο ειεθηξνληθφ, Megger   1 

82 Φηιηέξα απφ 1/2" έσο 2 1/2"      1 

83 Θφθηεο πιαζηηθήο      1 

84 Πσιελνθφθηεο Κίλη κέρξη 32mm    1 

85 Εγθξφκπηα (θιάληδα) Πεη 10 εσο 

25mm 

   1 

86 Γηαβήηε γηα θιάληδεο     1 

87 Ρξφκπα μεβνπιψκαηνο     2 

88 Βεληνχδα μεβνπιψκαηνο     2 

89 Αηζαιίλα απφθξαμεο κε ιάβε κεθνπο 10m, πιαηνο 1/2  1 

90 Αηζαιίλα απφθξαμεο κε ιάβε κεθνο 20m, πιαηνο 1/2  1 

91 Κάλνκεηξα νμχγνλνπ-Αζεηηιίλεο    1 

92 Ιαζηηρα νμπγνλνπ-αζεηπιηλεο κε θινγνπαγηδεο   1 

93 Παικνο Ππγθφιιεζεο κεηάιισλ, Νμπγφλνπ-Αζεηηιίλεο (ιαβε κε 

αθξνθπζην) 

1 

94 Βαζε κεηαθνξαο θηαιψλ Ν2 θαη Αζεηπιηλήο (Κηθξε)  1 

95 Γαληηα Κεζεο Ράζεο 20000V     1 

96 Πεη θαηζαβίδηα θνληά ίζηα & ζηαπξνθαηζαβηδα   1 

97 Θάιεκη SDS      1 

98 Bέινλη SDS      1 

99 Αεξφθιεηδν 1/2΄ κε ξνπε >35Kg    1 

100 Ιάζηηρν αέξνο 15m,  Φ6mm, 10bar κε ηαρπζπλδεζκνπο 

ΝΔΚ 

 1 

101 Θιεηδηά ρεηξφο  Ραθ Λν 6 εσο 12    2 

102 Αζχξκαηνη πνκπνδέθηεο επηθνηλσλίαο     4 
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