
 

 
 

                 Αγξέλην,   17     Ιαλνπαξένπ    2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.789  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61233   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ(3)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα θαηλνύξησλ θαζεηώλ θσζθόξνπ γηα ηνπο ςεθηνπνηεηΫο AGFA CR-85 X θαη CR-30 XM, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 3.800,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Δπηζθεπά ελόο ελδνζθνπένπ ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνύ ηαηξεένπ, προϋπολογιζμού δαπάνης  7.500,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

3. Δπηζθεπά θαη ζπληάξεζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηάκαηνο ηνπ Ννζνθνκεένπ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  3.000,00 € + Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  14.300,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππόςηλ: 

 

1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 



10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.17321/20-12-2019,16853/12-12-219 θαη 17628/30-12-2019 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο 

Τπεξεζέαο.   

14. Σελ αξ. 88  κε  ΑΓΑ:Φ1ΞΑ46904Μ-ΟΔ0 απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.14/01.01.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξώλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα δηαθνξΫο επηζθεπΫο  ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο(3), Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα 

, ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έφς ηις 27-01-2020, ημέρα Γεσηέρα   και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο 

θέμα και ο αριθμός  πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηώλεηαη όηη : 

      Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

       

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Προμήθεια καινούριφν καζεηών θφζθόροσ για ηοσς υηθιοποιηηές AGFA CR-85 X και CR-30 

XM, προϋπολογιζμού δαπάνης 3.800,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ηξηώλ (3 ηκρ.) θαζεηώλ κε ελζσκαησκΫλε πηλαθέδα ςεθηαθάο αθηηλνγξαθέαο (1 ηκρ.) 
θαηΪιιειεο γηα ηα αληέζηνηρα ςεθηαθΪ ζπζηάκαηα CR85-X AGFA (Αθηηλνινγηθό) θαη CR30XM AGFA 

(Υεηξνπξγεέα). 
Οη δηαζηΪζεηο θαη ησλ ηξηώλ θαζεηώλ ζα εέλαη 35Υ43 εθ.. 

Σα αλσηΫξσ ζα αληηθαηαζηάζνπλ ηζΪξηζκεο πνζόηεηεο ιόγσ θζνξΪο από ηελ πνιπρξεζέα.  
Θα πξΫπεη δε λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηΪ κε ηνπο αλαθεξόκελα ςεθηαθΪ ζπζηάκαηα. 

Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά 

πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη λα θΫξεη πηζηνπνέεζε ησλ εμαξηεκΪησλ από ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό νέθν AGFA-GEVAERT. 
Όια ηα παξαπΪλσ απνδεηθλύνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο.  



ε πεξέπησζε πνπ ην πιηθό θαηΪ ηε ρξάζε απνδεηρζεέ αθαηΪιιειν ν πξνκεζεπηάο δεζκεύεηαη γηα ηελ 

αληηθαηΪζηαζά ηνπ. 

 
 2. Δπιζκεσή ενός ενδοζκοπίοσ ηοσ γαζηρενηερολογικού ιαηρείοσ, προϋπολογιζμού δαπάνης  

7.500,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπά ελόο ελδνζθνπένπ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνύ Ιαηξεένπ ησλ Σ.Δ.Ι. 
Αλαιπηηθόηεξα: 

Video Κνινλνζθόπην series 500-G5, πιάξεο, EC-530FL κε sn 4C654A031 κΪξθαο FUJIFILM GmbH. 
Σν θνινλνζθόπην παξνπζέαζε ηα θΪησζη: 

- Απώιεηα ζηνλ ζσιάλα εηζαγσγάο 
- ΔιαθξΪ πηεζκΫλνο ν νπέζζηνο ζσιάλαο θαη ν ζσιάλαο video ζε αξθεηΪ ζεκεέα 

- ΔιαθξΪ θζαξκΫλε ε ππνδνρά ηεο βαιβέδαο αλαξξόθεζεο 

- θηΫο ζηελ εηθόλα ιόγσ ξαγέζκαηνο ηνπ θαθνύ ηεο θΪκεξαο από εμσγελά αηηέα 
- Γηαξξνά από ην θΪιπκκα ηεο θεθαιάο ιόγσ ξαγέζκαηνο 

- ΔθδνξΫο ζην ρεηξηζηάξην θαη ηνλ θνλλΫθηνξα 
- ΔιαθξΪ αιινέσζε ρξώκαηνο ζε όιν ην κάθνο ηνπ ζσιάλα εηζαγσγάο 

- Μεζαέα απώιεηα θσηηζκνύ ιόγσ θζνξΪο ηνπ ελόο ζθΫινπο ηεο θσηηζηηθάο 

- Παξακόξθσζε ζην ξύγρνο λεξνύ-αΫξα.  
Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζπλεξγαζέα κε ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα όζνλ αθνξΪ ζηελ 

πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη ζηελ παξνρά ηερλνγλσζέαο πνπ ζα βνεζάζεη ζηελ επέιπζε θαη 
απνθαηΪζηαζε ηεο βιΪβεο. ΠαξΪιιεια ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ θαιΪ θαηαξηηζκΫλνπο 

ηερληθνύο όζνλ αθνξΪ ζηελ ηερλνινγέα ησλ κεραλεκΪησλ νη νπνένη ζα δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθΪ ά 
βεβαηώζεηο  γηα ηελ ηερλνγλσζέα ηνπο ζηα ελ ιόγσ κεραλάκαηα από ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα. Σα 

παξαπΪλσ ζα πξΫπεη λα κπνξνύλ λα βεβαησζνύλ κε πηζηνπνηεηηθΪ ζπλεξγαζέαο ά εθπαέδεπζεο 

ηερληθώλ από ηελ εηαηξεέα θαηαζθεπάο ηνπ κεραλάκαηνο. 
Απαηηεέηαη από ηνλ αλΪδνρν λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά 

πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο 
Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο. Να δνζεέ εγγύεζε Ϋμη κελώλ ε νπνέα λα θαιύπηεη ηηο 

ζπγθεθξηκΫλεο εξγαζέεο επηζθεπάο θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζ’απηά. 

 
3. Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη ηοσ πσροζβεζηικού ζσγκροηήμαηος ηοσ Νοζοκομείοσ, 

προϋπολογιζμού δαπάνης  3.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Επισκευή θαη εηάζηα ζπληάξεζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηάκαηνο ηνπ Ννζνθνκεένπ πνπ βξέζθεηαη ζηνλ 

ρώξν ηνπ Τδξνζηαζένπ ζην επέπεδν -2. 
Σν ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα απνηειεέηαη από κέα jokey GRUNDFOS CR3-21-A-A-A-E-HQQE/2.20KW, Ϋλαλ 

ειεθηξνθηλεηάξα GRUNDFOS MMG250M-2-60FF500-E2/55KW θαη Ϋλαλ πεηξειαηνθηλεηάξα VM MOTORI 97C-P 
MOD D754TPE2 rpm3000. 

ΚαηΪ ηνλ πξνγξακκαηηζκΫλν Ϋιεγρν ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηάκαηνο δηαπηζηώζεθε βιΪβε ζηνλ 

πεηξειαηνθηλεηάξα θαηΪ ηελ εθθέλεζά ηνπ. Από ην ζεκεέν απηό θαη Ϋπεηηα ε κεραλά δελ μαλαΫθαλε εθθέλεζε 
παξόιεο ηηο πξνζπΪζεηΫο καο. 

Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εθηηκάζεη ηελ βιΪβε θαη ηελ Ϋθηαζε απηάο, λα ηελ επηζθεπΪζεη θαη λα παξαδώζεη ηνλ 
πεηξειαηνθηλεηάξα πιάξε θαη αζθαιά σο Ϋλα εληαέν ιεηηνπξγηθό ζύλνιν κε ην ππόινηπν ππξνζβεζηηθό 

ζπγθξόηεκα. Όια ηα αληαιιαθηηθΪ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ (εέηε ειεθηξνινγηθΪ, εέηε κεραλνινγηθΪ) ζα 
πξΫπεη λα εέλαη ηνπ έδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νέθνπ κε ηνλ πεηξειαηνθηλεηάξα, λα εέλαη θαηλνύξγηα θαη γλάζηα. Να 

θαηαηεζνύλ ηα απνδεηθηηθΪ. 

Γηα ηελ νκαιά θαη αζθαιά ιεηηνπξγέα ηνπ Ννζνθνκεένπ ε Σερληθά Τπεξεζέα ζα ππνδεέμεη ζηνλ αλΪδνρν ηνλ 
ρξόλν εθηΫιεζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. ΤπνρξΫσζε ηνπ αλαδόρνπ εέλαη ε 

απνκΪθξπλζε από ηνλ ρώξν ηνπ Ϋξγνπ όισλ ησλ παιηώλ θαη θαηεζηξακκΫλσλ πιηθώλ πνπ ζα 
αληηθαηαζηαζνύλ. ΠΫξαλ ησλ εξγαζηώλ απνθαηΪζηαζεο ηεο αλσηΫξσ βιΪβεο πεξηιακβΪλνληαη θαη νη εξγαζέεο 

ζπληάξεζεο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηάκαηνο πνπ ζα πξΫπεη λα εθηειεζηνύλ όπσο παξαθΪησ:  

ΑληηθαηΪζηαζε κεξώλ ηνπ ζπγθξνηάκαηνο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ θαηαζθεπαζηά, δειαδά αιιαγά 
ιαδηώλ, αιιαγά θέιηξνπ ειαένπ, αιιαγά θέιηξνπ πεηξειαένπ, αιιαγά θέιηξνπ αΫξα, αιιαγά αληηςπθηηθνύ 

πγξνύ, αληηθαηΪζηαζε κπαηαξηώλ ηνπ πεηξειαηνθηλεηάξα 2 ηκρ 12V-120 Ah. 
Δπηζεώξεζε ηνπ ζπγθξνηάκαηνο θαη ηνπ ρώξνπ εγθαηΪζηαζεο γηα λα δηαπηζησζεέ όηη δελ ππΪξρνπλ 

αληηθαλνληθΫο ζπλζάθεο, δειαδά Ϋιεγρνο δηαξξνώλ (ιαδηνύ, θαπζέκνπ, ςπθηηθνύ πγξνύ), Ϋιεγρνο δηαξξνώλ 
θαπζαεξέσλ από αγσγό θαπζαεξέσλ, Ϋιεγρνο ζε αζηαζεέο ζπλδΫζεηο θαη ζηεξέμεηο (ζύζθημε απηώλ), 

νπηηθναθνπζηηθόο Ϋιεγρνο  ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηάκαηνο ζε ππεξβνιηθνύο θξαδαζκνύο ζε θηλεηΪ κΫξε 

θαη αζπλάζηζηνπο ζνξύβνπο (θαηΪ ηε ιεηηνπξγέα), Ϋιεγρνο αληηθξαδαζκηθώλ βΪζεσλ, Ϋιεγρνο εληΪζεσλ 
ηκΪλησλ θέλεζεο αλ ρξάδεη αληηθαηΪζηαζε ζύκθσλα κε ην πξνηεηλόκελν πξόγξακκα ζπληάξεζεο ηνπ 

 



θαηαζθεπαζηά, Ϋιεγρνο αληιέαο θαπζέκνπ θαη κπεθ ςεθαζκνύ, Ϋιεγρνο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ (ηΪζε 

θόξηηζεο VDC), Ϋιεγρνο πέλαθα απηνκαηηζκνύ ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηάκαηνο, Ϋιεγρνο δηαξξνώλ αληιέαο 

jokey, Ϋιεγρνο δηαξξνώλ αληιέαο ειεθηξνθηλεηάξα, Ϋιεγρνο δηαξξνώλ αληιέαο πεηξειαηνθηλεηάξα, Ϋιεγρνο 
βαλώλ, Ϋιεγρνο ζΫζεο θαη ξύζκηζε  πηεδνζηαηώλ ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηάκαηνο, Ϋιεγρνο πέεζεο 

αεξνθπιαθεένπ θαη πιάξσζε απηνύ αλ ρξεηαζηεέ, Ϋιεγρνο πηΫζεσλ δηθηύσλ θεληξηθνύ δηαλνκΫα, δηθηύνπ 
sprinkler θαη δηθηύνπ θσιεώλ, Ϋιεγρνο ζσζηάο ιεηηνπξγέαο θαη δνθηκά ηνπ ζηαζκνύ ειΫγρνπ ησλ θιΪδσλ 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηνπ θαηαζθεπαζηά ηνπ, Ϋιεγρνο ρξόλνπ εθθέλεζεο ιεηηνπξγέαο jokey - Ϋιεγρνο ρξόλνπ 

εθθέλεζεο ιεηηνπξγέαο  ειεθηξνθηλεηάξα - Ϋιεγρνο ρξόλνπ εθθέλεζεο ιεηηνπξγέαο πεηξειαηνθηλεηάξα 
(ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνπο θαλνληζκνύο), θαζαξηζκόο ηνπ ςπγεένπ λεξνύ εμσηεξηθΪ ηνπ 

πεηξειαηνθηλεηάξα, Ϋιεγρνο εύθακπησλ ζσιάλσλ εηζαγσγάο θαη εμαγσγάο ηνπ ςπγεένπ λεξνύ αλ ρξάδεη 
αληηθαηΪζηαζε ζύκθσλα κε ην πξνηεηλόκελν πξόγξακκα ζπληάξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηά, απεγθαηΪζηαζε – 

απνζύλδεζε ληεπόδηηνπ πεηξειαένπ πιύζηκν απηνύ εζσηεξηθΪ θαη επαλαζύλδεζε, γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ 
ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηάκαηνο.   

Δπέ πνηλά απνθιεηζκνύ ζα πξΫπεη λα γέλεη απηνςέα από ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν ζην Ϋξγν κε ζθνπό ηελ 

εθηέκεζε ηνπ Ϋξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε Ϋγγξαθν από ηελ Σερληθά Τπεξεζέα 
κεηΪ ηελ επέζθεςε. 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα παξαδώζεη κε ην πΫξαο ησλ Ϊλσζελ ζπληεξάζεσλ θαη εξγαζηώλ αλαιπηηθΪ δειηέα 
Ϋξγνπ θαιάο εθηΫιεζεο εξγαζηώλ. 
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