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Ανακοίνωση 2
ης

 Δημόσιας Διαβούλεσσης 

 για  « Επισκεσή και Σσντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων » 
 

Σν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ :  

1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα φινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο  

πγείαο». 

2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξνηχπσλ». 

3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθχθιην 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί 

δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΔΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξίζκ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ Φ11Ζ465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ’ αξίζκ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΚΛ465ΦΤΟ-Φ0Ζ)». 

4) Ζ κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ». 

5) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Λ.4412/2016». 

6) Ζ αξηζκ. πξάμε 2ε ηεο 09-02-2021  απφθαζε ηνπ Γ.. Θέκα 23ν γηα ηελ  έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηε 

δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ «Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Ζ/Κ 

Δγθαηαζηάζεσλ». 

7) To ππ.αξηζκ. 1680/15-02-2021 έγγξαθν κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ηελ 

επηηξνπή θαηάξηηζεο πξνδηαγξαθψλ. 

8) Σελ αξηζ. 21DIAB000015516 Γηαβνχιεπζε θαη ηα ζρφιηα απηήο 

Aλαθνηλψλεη ηελ δηεμαγσγή 2εο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Δπηζθεπή θαη 

Ππληήξεζε Ζ/Κ Δγθαηαζηάζεσλ «CPV: 50710000-5» πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνχλ νη ηειηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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   Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  επηά  (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ  

αλάξηεζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηφηνηνπν ηνπ ΔΖΓΖ. 

 

   Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζχλδεζκν ―Γηαβνπιεχζεηο‖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr). 

   Σα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο άκεζα θαη απηφκαηα, 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Θαηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιφγεζε ή 

κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

   Κε ηελ επηινγή απηή θαη γεληθφηεξα ζηελ πιαηθφξκα δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΔΖΓΖ δελ γίλεηαη επηζχλαςε 

αξρείσλ. Αξρεία κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ σο θείκελν ζηελ «Θαηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνχιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

   Θάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη 

ε θαηαρψξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Θαηαρψξεζε ζρνιίνπ», ηφηε δε ζα 

γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ ζρνιίσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ζα ελεκεξψλεηαη ν 

απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. 

   ε θάζε πεξίπησζε ηα ζρφιηα πνπ έξρνληαη ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνχιεπζε.  

   Κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαξηψληαη απηνχζηα ζηελ ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

   Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, 

δηάινγν ησλ ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Σν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. 

2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.  

3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Σελ εκπεηξία.  

5) Σπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη πξνηχπσλ.  

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

 

Ν Αλ. Γηνηθεηήο 

Ξαλαγηώηεο Δ. Ξαπαδόπνπινο 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 
Αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη θάιπςεο βαξδηψλ ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Κ) Δγθαηαζηάζεσλ 
θαη εμνπιηζκνχ ηνπ «Γ.Λ. Αηησιναθαξλαλίαο Λ.Κ. Κεζνινγγίνπ «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ», ηεο Κνλάδαο Γέθπξαο «Τπραξγώ», 
θαη ηα πξνζηαηεπόκελα δηακεξίζκαηα ηξία (3).  

Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη θάιπςεο βαξδηψλ ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, νη ειεθηξηθέο (πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο) ζε φια ηα 
θηίξηα ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζηα θηίξηα επνπηείαο ηνπ (πθηζηάκελα θαη κειινληηθά), φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, ζηηο 
Τπνρξεψζεηο - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, παξέρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, κε ηερληθνχο (έλα (1) ηερληθφ αλά βάξδηα κε θπζηθή 
παξνπζία) πνπ ζα θαιχπηνπλ φιν ην 24σξν φιεο ηηο εκέξεο θάζε εβδνκάδαο γηα έλα (1) έηνο (ειάρηζην πιήζνο 4,6 ηερληθνί), 
ππφ ηελ ζπλνιηθή επζχλε θαη πςειή επνπηεία ελόο (1) Γηπισκαηνύρνπ Κεραληθνύ ηνπ Αλάδνρνπ κε 8σξε πξσηλή 
θάιπςε κε θπζηθή παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ (γηα ηα ηερληθά ζέκαηα ζπληήξεζεο - επηζθεπήο - 
βειηίσζεο -αλαβάζκηζεο – εθζπγρξνληζκνχ-επέθηαζεο, πξνκεηξήζεηο, ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θιπ, Ζ/Κ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ). 
 
Όιεο αλεμαηξέησο νη πνρξεώζεηο, νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, είλαη ππνρξεσηηθέο θαη επί πνηλή απόξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ. 
 

 
                     

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 
πνρξεώζεηο Αλαδόρνπ Ππληεξεηή 
 

Α. Ξεξηγξαθή πνρξεώζεσλ Αλαδόρνπ Ππληεξεηή 
1. Θα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία), ηηο ακνηβέο, σξάξηα εξγαζίαο, θνηλσληθέο 
παξνρέο, απνδεκηψζεηο, επηδφκαηα, θφξνπο, αζθάιεηα & πγηεηλή ζηελ εξγαζία θ.ι.π. θαη ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ 
Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο.  
2. Θα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ. Γηα ηηο αλαγθαίεο εηζθνξέο επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη 

απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. 
3. Θα ρξεζηκνπνηεί ηερληθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη: Λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα 
ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. 
4. Θα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο 
ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε άιια άηνκα, εμαηηίαο 
ρεηξηζκψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή πιεκκεινχο ζπληήξεζεο απηψλ, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. 
5. Θα δηαζέηεη ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ, φια ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, Κέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
θαη φια ηα πξνβιεπφκελα αηνκηθά εξγαιεία ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, φξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά φια ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 
6. Θα παξέρεη ππνρξεσηηθά ζην πξνζσπηθό ηνπ, ηηο λόκηκεο άδεηεο, αλαπαύζεηο (REPO) θαη ζα θαιχπηεη ηα θελά 
απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνχζα, ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  
7. Ν Αλάδνρνο Ππληεξεηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηπρίν ζε ηζρχ Κ.Δ.Δ.Π. Α2 θαη άλσ ηάμεσο αλεμαξηήηνπ έδξαο, γηα 
έξγα ΖΙΔΘΣΡΟΚΖΥΑΛΟΙΟΓΗΘΑ. Λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 8εηή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία-πξνυπεξεζία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
βηνκεραληθψλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ≥ 1000 kVA (λα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά απνδεηθηηθφ απφ ΓΔΖ ή 
Ινγαξηαζκφο φπνπ αλαγξάθεηαη ε ηζρχο) ή ηνπιάρηζηνλ 5εηή πξνυπεξεζία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο λνζνθνκεηαθψλ Ζ/Κ 
εγθαηαζηάζεσλ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ≥ 1000 kVA (λα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά απνδεηθηηθφ απφ ΓΔΖ ή Ινγαξηαζκφο φπνπ 
αλαγξάθεηαη ε ηζρχο). Θαηάζεζε αληηγξάθσλ πηπρίσλ, επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, πξνυπεξεζηψλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 
(απφδεημε κε βεβαηψζεηο, ζπκβάζεηο θαη δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηα Γεκφζηα Λνζνθνκεία. Γηα ηηο βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο αληίγξαθα θαηαηεζεηκέλσλ ζηελ εθνξία ζπκθσλεηηθψλ θαη δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ). Οπνηαδήπνηε ππεξεζία 
πξνζθέξεηαη δσξεάλ, δελ ζα πξνζκεηξεζεί σο ρξφλνο εκπεηξίαο. 
8. Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο ζα δηαζέηεη έλαλ (1) Γηπισκαηνύρν Κεραληθό (ΞΔ) Κεραλνιφγν Κεραληθφ ή Ζιεθηξνιφγν 
Κεραλνιφγν Κεραληθφ ή Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ & Κερ/θφ Ζ/Τ ή Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ (ν νπνίνο έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε 
φισλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληεξνπκέλσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ). 
Θα πξέπεη λα έρεη Ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, λα είλαη κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ. λα δηαζέηεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, 8εηή 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία-πξνυπεξεζία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληθψλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ≥ 
1000 kVA (λα θαηαηεζεί εθφζνλ αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο απνδεηθηηθφ απφ ΓΔΖ ή Ινγαξηαζκφο φπνπ αλαγξάθεηαη ε 
ηζρχο) ή ηνπιάρηζηνλ 5εηή πξνυπεξεζία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο λνζνθνκεηαθψλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 
≥ 1000 kVA (λα θαηαηεζεί εθφζνλ αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο απνδεηθηηθφ απφ ΓΔΖ ή Ινγαξηαζκφο φπνπ αλαγξάθεηαη ε 
ηζρχο). Ζ θαηάζεζε αληηγξάθσλ πηπρίσλ, επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, πξνυπεξεζηψλ ζα γίλεη εθφζνλ αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο. Χο Δκπεηξία ηνπ Κεραληθνχ ζα ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά ε απνδεδεηγκέλε 40σξε εβδνκαδηαία κε θπζηθή ηνπ 
παξνπζία ζηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο (Γεκφζηα Λνζνθνκεία ή βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο) π.ρ. έλα (1) έηνο εκπεηξίαο= 52 



εβδνκάδεο 40σξεο αλά εβδνκάδα απαζρφιεζεο. Ζ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηνπ Κεραληθνχ ζα πξνθχπηεη απφ βεβαηψζεηο, 
ζπκβάζεηο θαη δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηα Γεκφζηα Λνζνθνκεία. ε πεξίπησζε απφθηεζεο εκπεηξίαο σο κηζζσηφο ή 

εκεξνκίζζηνο απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ΔΦΘΑ. Γηα ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο αληίγξαθα θαηαηεζεηκέλσλ ζηελ εθνξία 
ζπκθσλεηηθψλ θαη δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ). ε πεξίπησζε απφθηεζεο εκπεηξίαο ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο σο κηζζσηφο 
απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ΔΦΘΑ. Οπνηαδήπνηε ππεξεζία πξνζθέξεηαη δσξεάλ, δελ ζα πξνζκεηξεζεί σο ρξφλνο εκπεηξίαο. 
9. Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο ζα δηαζέηεη ηερληθνχο κε ηηο εμήο εηδηθφηεηεο:Α’ Δηδηθφηεηαο 1εο Βαζκίδαο Σερλίηεο 
Ζιεθηξνιφγνο κε πξνυπεξεζία ελφο (1) έηνπο ηνπιάρηζηνλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ (ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 108/2013) ή Ζιεθηξνιφγνη 
εγθαηαζηάηεο ηνπιάρηζηνλ Α εηδηθφηεηαο 1εο νκάδαο κε πξνυπεξεζία ελφο (1) έηνπο ηνπιάρηζηνλ  ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο 
(ζχκθσλα κε ην ΠΓ 108/2013 (ΦΔΘ 141Α/12-06-2013)/17-10-2012)) (Αληηζηνίρηζε παιαηψλ αδεηψλ Βνεζνχ Ζιεθηξνηερλίηε Α, Γ, 
Σ Δηδηθφηεηαο θαη Ζιεθηξνηερλίηε Α, Γ, Σ Δηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην Β.Γ. 13-19 ΦΔΒ 1936 Α98). Θα πξέπεη λα έρνπλ Ιεπθφ 
πνηληθφ κεηξψν. Θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν αληηγξάθσλ πηπρίσλ, επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, πξνυπεξεζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 
(βεβαίσζε ΔΦΘΑ ή ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ) εθφζνλ αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο. Διάρηζην πιήζνο 4,6 
ηερληθνί. 
 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 
Β. Γεληθή   Ξεξηγξαθή   Ξαξερνκέλσλ πεξεζηώλ Αλαδόρνπ Ππληεξεηή 
1. Οη Σερληθνί ζα θαιχπηνπλ βάξδηεο φιεο ηηο εκέξεο θάζε εβδνκάδαο,  θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
χκβαζεο (πξσί, απφγεπκα, λχρηα), κε έλα ηερληθό αλά βάξδηα κε θπζηθή παξνπζία, κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη πξνζφληα  πνπ  
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 

2. Ο Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο (ΠΔ) Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ή Ζιεθηξνιφγνο Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ή Ζιεθηξνιφγνο 
Κεραληθφο & Κερ/θφο Ζ/Τ ή Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο, ζα είλαη κε 5ζήκεξε 8σξε πξσηλή θπζηθή παξνπζία ζην 
Λνζνθνκείν. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε παξνπζία ηνπ νπνηαδήπνηε άιιε κέξα ή ψξα ιφγσ βιάβεο ζα πξνζέξρεηαη 
ππνρξεσηηθά ηηο εκέξεο απηέο θαη ζα ιακβάλεη REPO άιιε εκέξα. Ο Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα ζπλδξάκεη θαη σο Σερληθφο χκβνπινο γηα ηελ αλαβάζκηζε είηε 
επέθηαζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ ή Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, 
πξνκέηξεζε εγθαηαζηάζεσλ (πρ ζσιελψζεσλ, ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ κεηαηξνπέο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζηα δίθηπα, νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Σερληθφ Σκήκα ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη λα παξαδίδεη ζρέδηα ζηα νπνία 
ζα απεηθνλίδνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο, ππνγεγξακκέλεο. 
3. Ο Αλάδνρνο κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε ζπληήξεζεο φισλ ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ & δηθηχσλ, 
Ζ/Κ εμνπιηζκνχ θαη ειεθηξηθψλ, κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
ειιεληθνχο, επξσπατθνχο θαη δηεζλείο ηερληθνχο θαλνληζκνχο θαη ηερληθή λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ Λνζειεπηηθή Κνλάδα δηαζέηεη πξνζσπηθφ, κέξνο ηνπ νπνίνπ 
εάλ απαηηεζεί ζα απαζρνιεζεί γηα ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο 
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ ππεξεηνχλ έλαο ΓΔ Τδξαπιηθφο, έλαο ΤΔ Δξγαηψλ σο βνεζφο, έλαο βνεζφο ειεθηξνηερλίηε 
ΓΔ (επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ), έλαο βνεζφο Φπθηηθνχ ΓΔ (επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ), νη νπνίνη ζα απνηεινχλ καδί κε ην πξνζσπηθφ 
ηνπ Αλαδφρνπ εληαία νκάδα. Δπίζεο ζην Λνζνθνκείν ππεξεηεί έλαο ΓΔ πληεξεηήο θηηξίσλ (αζθεί θαζήθνληα  Αλ. Πξντζηάκελνπ 
Σερληθνχ Σκήκαηνο) έλαο ΓΔ Ζιεθηξνηερλίηεο (αζθεί θαζήθνληα Αλ. Πξντζηάκελνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο) θαη κία ΣΔ 
Κεραληθψλ (αζθεί θαζήθνληα Αλ. Πξντζηακέλεο Τπνδηεχζπλζεο Σερληθνχ.) 
4. θνπφο ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη λα πεξηγξάςεη φιεο ηηο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο αιιά θαη ηεο αλαδφρνπ κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε 
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεηαη ν θαζέλαο. Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε είηε 
ιεηηνπξγεί σο κάζεζε είηε σο επαλάιεςε νξηζκέλεο θνξέο. Γηα  απηφ ην ιφγσ ζα ππάξρεη δηαξθήο εθπαίδεπζε θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ιφγσ δηαθνπήο ηεο 
ζχκβαζεο. Ζ δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο : Δθπαίδεπζε ζηελ αίζνπζα ε νπνία πεξηιακβάλεη πιήξε αλάπηπμε 
ζπζηεκάησλ θαηά ηνκέα κε παξαθνινχζεζε ησλ ζρεδίσλ θαη επεμεγήζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία. Δπίζεο πεξηιακβάλεη 
ελεκέξσζε ζηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. Σέινο αλαθνξέο ζε ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο 
βιαβψλ θαζψο θαη βέιηηζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο αιιά θαη εμεχξεζε πξνζσξηλψλ ιχζεσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Οη 
ρψξνη δηδαζθαιίαο ηα ζρέδηα θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο παξαρσξνχληαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Αλαγλψξηζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ επηηφπνπ. Απηή αθνινπζεί ηελ πξνεγνχκελε θάζε θαη ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε βήκα βήκα θαη θαηά 
ηνκέα, κέζσ ησλ ζρεδίσλ, φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο ψζηε λα εμνηθεησζεί ην πξνζσπηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 
ηελ ρσξνηαμία. Ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο εθπαηδεπηήο αθνινπζψληαο ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θάλεη επίδεημε ελφο 

πιήξνπο θχθινπ ιεηηνπξγίαο θαηά ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα θαιεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επαλαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγία ελψ 
παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη θαηαζηάζεηο βιαβψλ ή αλάγθεο κε εμνκνίσζε, ηηο νπνίεο θαινχληαη νη εθπαηδεπφκελνη λα 
αληηκεησπίζνπλ. 
5. Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε: Σελ ηζρχνπζα βηνκεραληθή θαη γεληθφηεξε 
λνκνζεζία. Σνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ΣΔΔ, ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΚ θιπ. Σνπο θαλνληζκνχο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θάπνησλ ηερλνινγηθά  πξνεγκέλσλ ρσξψλ φπσο νη Ζ.Π.Α. ή ε Κ. Βξεηαλία ή ε Γεξκαλία ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη ειιεληθνί θαλνληζκνί. Σηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.Τ.Θ.Α. γηα ηηο Ζ/Κ 
εγθαηαζηάζεηο. Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εγθ/ζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. Σνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο. Ζ 
ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη, ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα επίβιεςε θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, Ζ/Κ 
εμνπιηζκνχ θαη ειεθηξηθψλ, κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ— πξνιεπηηθή ζπληήξεζε - επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε 
(άξζε βιαβψλ - απνθαηάζηαζε δπζιεηηνπξγηψλ) Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ & δηθηχσλ, Ζ/Κ εμνπιηζκνχ θαη ειεθηξηθψλ, 
κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, εμνπιηζκνχ ηαηξηθψλ αεξίσλ επηζεψξεζε Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ & δηθηχσλ θαη Ζ/Κ 
εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε επίβιεςε  ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ: 
5.1 Πξνιεπηηθή πληήξεζε Ζ/Κ Δγθαηαζηάζεσλ. αλ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ θαηά ηαθηά 
δηαζηήκαηα επηζεψξεζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ αιιαγή θζαξηψλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ θαη 
γεληθά θάζε εξγαζία πνπ γίλεηαη πξνιεπηηθά κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη απνζθνπεί ζηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ 



εμνπιηζκνχ. ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε ππφκλεζε γηα κεγαιχηεξεο έληαζεο εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε 
θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θαλνληθή 

ζπληήξεζε αθνξά ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο, ηελ εγθαηάζηαζε ή 
θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε κεγαιχηεξσλ βιαβψλ. Ζ αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην 
πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ 
θξάηνπο, ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΓΔΤΑΚ θιπ. Ζ αλάδνρνο ζα ηεξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα εκεξνιφγην πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 
ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ. Σν εκεξνιφγην ζα ειέγρεηαη θαη ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηελ επίβιεςε. 
5.2 Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. Χο επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ νξίδνληαη φιεο εθείλεο νη 
ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα γίλνπλ απφ ηελ αλάδνρν πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κεηά απφ βιάβε νπνηαδήπνηε Ζ/Κ 
εγθαηάζηαζε ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο. Ζ αλάδνρνο κφιηο δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ππνρξενύηαη λα δξάζεη 
άκεζα γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηήο. πγθεθξηκέλα ππνρξενχηαη: Λα ελεκεξψζεη άκεζα εγγξάθσο ηε δηνίθεζε ηεο 
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο θαζψο θαη φπνηνλ άιιν ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ζρέδηα 
εθηάθησλ αλαγθψλ. Δάλ ε βιάβε αθνξά κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο γηα ην νπνίν ππάξρεη μερσξηζηή 
ζχκβαζε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη θαη ην αξκφδην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο βιάβεο εθφζνλ ηνπ δεηεζεί ζπλδξνκή. (Παξάδεηγκα ηέηνην απνηειεί ε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ, κνλάδα ηερλεηνχ 
λεθξνχ θιπ). Λα θηλεηνπνηήζεη φζν πξνζσπηθφ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε βιάβε εηδηθά αλ απηή αθνξά δσηηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιχζεη ην πξφβιεκα αλεμάξηεηα εάλ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη εξγάδεηαη ζηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα κε βάξδηεο ή φρη. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί άξζε βιάβεο ζε 
εγθαηαζηάζεηο ησλ Ζ/Κ ή κεραλεκάησλ θιπ. δσηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαη απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλνο ηερληθφο πνπ δελ δηαζέηεη ην 
Λνζνθνκείν ή ν Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα δξάζεη άκεζα θαη λα απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε κε εμσηεξηθφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ 
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη θαηάζεζε πξνζθνξάο θαη έγθξηζε δαπάλεο απφ ηε Γηνίθεζε. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ην θφζηνο εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ πηζαλφλ απαηηεζνχλ βαξχλνπλ ην Λνζνθνκείν. 
5.3 Ζ αλάδνρνο ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ 
πξφιεςε δεκηψλ (πιελ εθείλσλ πνπ εθηεινχληαη κε άιιε ζχκβαζε) ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ζε 
πεξηπηψζεηο βιαβψλ ιφγσ θπζηνινγηθήο θζνξάο . Βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη ππαηηηφηεηά ηεο 
θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα αλαιακβάλεη θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ απαηηεί ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο. Ζ αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλε λα απνθαζηζηά δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία θαη ζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή πιεκκειή εγθαηάζηαζε. 
Γεληθφηεξα ε αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλε λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε 
θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο θαη είλαη ππεχζπλε έλαληη ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ γηα νπνηνδήπνηε 
πξφβιεκα πξνθχςεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
6. Ζ ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο ή ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ή ζηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ελδεηθηηθά θαζήθνληα ησλ 
ηερληθψλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ & δηθηχσλ, Ζ/Κ εμνπιηζκνχ θαη 

ζπζθεπψλ. 
7. Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ηφζν γηα ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θαη ζπζθεπέο, θαηά ηελ δηάξθεηα 
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, φζν θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θαη ζπζθεπέο πνπ ζα ππάξρνπλ (κε ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο, 
πξνζζήθεο, επεθηάζεηο θιπ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, ηφζν ζηα πθηζηάκελα θηίξηα (σο αλσηέξσ αλαθέξεηαη), φζν 
θαη ζηα θηίξηα (ηδηφθηεηα, κηζζσκέλα, εθκηζζσκέλα) πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη αμηνπνηεζνχλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
χκβαζεο θαη ε ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ - εμνπιηζκνχ - ζπζθεπψλ, ησλ θηηξίσλ απηψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηε 
απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
8. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλσλ, παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 
ζηηο αθφινπζεο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο. 
9. Γεληθφηεξα ε αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλε λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή 
ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο θαη είλαη ππεχζπλε έλαληη ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ γηα 
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο (φπσο αλαθέξνληαη ζην παξφλ έγγξαθν) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο 
10. Αλάιεςε θαζεθφλησλ. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νθείιεη: Λα θαηαζέζεη άκεζα 
πξόγξακκα ππεξεζηώλ ζην νπνίν ζα θαίλεηαη κε πνην ηξφπν ζα θαιχπηεηαη ηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα επί 24ψξνπ βάζεσο. Λα 
θαηαζέζεη  εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ  ρξνλνδηάγξακκα πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνχζα. Λα θαηαζέζεη εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ πίλαθα κε όια ηα απαηηνύκελα αληαιιαθηηθά, αλαιώζηκα, 
εμαξηήκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ πξνθεηκέλνπ ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα 
από ην Λνζνθνκείν (εθηόο ησλ αληαιιαθηηθώλ, αλαισζίκσλ εμαξηεκάησλ ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ ηελ επζύλε, ζα έρεη ν αλάδνρνο). Λα θαηαζέζεη ιίζηα κε ηα ζηαζεξά θαη θηλεηά ηειέθσλα ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαζψο θαη αξηζκφ θαμ θαη ηειέθσλν ηεο έδξαο ηνπ ν νπνίνο ζα είλαη ζε ιεηηνπξγία φιν ην 24σξν.Ζ Λνζειεπηηθή 
Κνλάδα ζα δηαζέζεη ρψξν (γξαθείν) γηα ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη φια ηα ζρέδηα – εγρεηξίδηα θαη γεληθά φηη 
πιεξνθνξίεο δηαζέηεη θαη αθνξνχλ ζηηο Ζ/Κ εγθαηαζηάζεηο. 
11. Θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο ν επηβιέπσλ Κεραληθφο ηεο αλαδφρνπ νθείιεη λα ηεξεί εκεξνιφγην ζην νπνίν 
εγγξάθνληαη θαζεκεξηλψο φιεο νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο νη παξαηεξεζείζεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο ζην έξγν φπσο θαη 
νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία απαηηνχληαη ζηε ζχκβαζε. Σν εκεξνιφγην έξγνπ ζα 
ππάξρεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Θαη ην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη ζηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα κία θνξά ην 
κήλα. Κειινληηθά ε ππεξεζία κεηά ηελ απνηχπσζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνξγάλσζε, ζα θάλεη ρξήζε 
πξνγξάκκαηνο κέζσ ππνινγηζηή, αλαγγειίαο βιαβψλ ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη πξφγξακκα ειέγρσλ (ζα 
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ηερληθνχο ζε θάζε βάξδηα) θαη ζπληεξήζεσλ (ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ηνπο ηερληθνχο). 
Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζα εθπαηδεπηνχλ φινη νη ηερληθνί ζηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο . Σαπηφρξνλα κε ην 
εκεξνιφγην ζην γξαθείν ζπληήξεζεο ζα ηεξνχληαη φπνηα βηβιία πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν (πρ Βηβιίν ζπζηεκάησλ 



ππξνπξνζηαζίαο, αλειθπζηήξσλ θιπ) θαζψο θαη θάθεινη κεραλεκάησλ νη νπνίνη ππνρξεσηηθά ζα πεξηέρνπλ θαξηέιεο 
ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηα κεραλήκαηα αλαιπηηθφηεξα απφ φηη ζην 

Ζκεξνιφγην έξγνπ.  
12. Κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηε δηνίθεζε ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο, παξνπζία ηεο επίβιεςεο, 
θαη επί απνδείμεη, φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ Ζ/Κ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ηα εγρεηξίδηα κε ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηεο 
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο, ζηνηρεία ηα νπνία παξέιαβε απφ ηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη 
ην εηήζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο. Δπίζεο ζα παξαδψζεη ην θαζεκεξηλφ εκεξνιφγην ζπληήξεζεο, ηα βηβιία θαη  ηηο θαξηέιεο 
ζπληήξεζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο – ζηνηρεία ηα νπνία ν ίδηνο ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζα ελεκεξψλεη θαζ΄ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
13. Τπεξεζίεο ηξίησλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο (πξνζσπηθφ εξγνδφηε + πξνζσπηθφ αλαδφρνπ ζε βάξδηεο) δελ 
επαξθεί ιφγσ πιήζνπο αιιά θαη ιφγσ έιιεηςεο εηδίθεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε φισλ ησλ Ζ/Κ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο. Γηα απηφ ην ιφγν απαηηείηαη ε έιεπζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο παξνρήο 
ξεχκαηνο(γελλήηξηα, κεηαζρεκαηηζηέο, πίλαθεο, ρακειήο θαη κέζεο ηάζεο, πίλαθαο δηφξζσζεο ζπλεκίηνλνπ) αιιά θαη παξνρήο 
ηαηξηθψλ αεξίσλ(νμπγφλν, πξσηνμείδην, αέξαο, θελφ) ν ςχθηεο ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο, νη αλειθπζηήξεο θαη άιιεο είλαη 
εγθαηαζηάζεηο ηδηφκνξθεο θαη εμαηξεηηθά θξίζηκεο γηα ηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα, θαζψο θαη ηα ηαηξηθά κεραλήκαηα. Γηα απηφ ην 
ιφγσ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία.  
ήκεξα ε Λνζειεπηηθή Κνλάδα δηαηεξεί ζπκβάζεηο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ηε ζπληήξεζε ηεο επεμεξγαζίαο 
λεξνχ ηεο κνλάδνο Σερλεηνχ λεθξνχ θιπ θαη κεξηθνχ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ (αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα, αλαπλεπζηήξεο, θαη 

αθηηλνπξνζηαζία θιπ). Οη παξαπάλσ ζπκβάζεηο δελ αθαηξνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ην ξφιν ηνπ επηβιέπνληα. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα 
επηβιέπεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο (θαη ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ) θαη  ην έξγν ησλ ζπλεξγείσλ  λα ελεκεξψλεη ηνλ εξγνδφηε γηα 
ηπρφλ παξαιείςεηο ή νηηδήπνηε άιιν παξαηεξεί ην νπνίν ελδερφκελα λα επηθέξεη δεκηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Λνζειεπηηθήο 
Κνλάδαο. 
14. ΤΛΔΛΛΟΖΔΗ-ΑΙΙΖΙΟΓΡΑΦΗΑ-ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ. Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ εξγνδφηε ή επηβιέπνληα 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. Οη νπνηεζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα απφ ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο επηθαιεζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Ζ αλάδνρνο δελ έρεη θακηά ππνρξέσζε λα 
ζπκκνξθσζεί κε ηε δηαηαγή ε νπνία ηνπ δίλεηαη πξνθνξηθά. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα 
ηεο δίδεηαη πξνθνξηθά, θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην. Αλ ηε δηαηαγή ηελ έδσζε ν επηβιέπσλ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο 
ην Λνζνθνκείν γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο. Χο έδξα ηεο αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ην γξαθείν πνπ ζα ηεο δηαζέζεη πξνο ρξήζε ην 
Λνζνθνκείν ζηα θηίξηα ηνπ. 
 
 
Γ. Ξεξηγξαθή Ξαξερνκέλσλ πεξεζηώλ Αλαδόρνπ θαη ιίζηα εγθαηαζηάζεσλ 
1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ    (ελδεηθηηθά)    ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ & ΔΞΗΠΘΔΖΠ: 

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ (Γεμακελέο, δίθηπα, αληιίεο).Έιεγρνο αληιηψλ πεηξειαίνπ (εμακεληαία - θαιήο ιεηηνπξγίαο). Πξέπεη λα 
εμεηάδεηαη αλ νη αληιίεο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηεγάλσζεο, εάλ ε πηεξσηή γπξίδεη ειεχζεξα. Δπίζεο φηη νη αληιίεο δελ 
ιεηηνπξγνχλ ζην θελφ φηη έρεη γίλεη εμαεξηζκφο θαη φηη ε θνξά πεξηζηξνθήο είλαη ε ζσζηή. Απηά θπξίσο ζε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ 
θάπνηεο εξγαζίεο ζηηο αληιίεο. πληήξεζε αληιηψλ. (εηήζηα) Κεηά ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αλ απαηηείηαη ιχλεηαη ε αληιία 
θαη εμεηάδεηαη ε θηεξσηή θαζψο θαη θαζαξίδεηαη θαζψο θαη φια ηα ζεκεία εζσηεξηθά. Δπίζεο εμεηάδεηαη εάλ ππάξρεη ζσζηή 
ιίπαλζε ζηελ αληιία. Έιεγρνο πνζφηεηαο πεηξειαίνπ (θάζε κέξα). Θαζαξηζκφο θίιηξσλ πεηξειαίνπ (εμακεληαία). Οπνηαδήπνηε 
άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Οη 
εξγαζίεο ησλ σο άλσ  ζα πξαγκαηνπνηνχληαη από ηνλ Αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
2. ΓΟΔΠΖΠ (δίθηπν γηα θξύα-δεζηά λεξά, δεμακελέο, αληιίεο, όξγαλα κέηξεζεο, απνζθιεξπληέο, θπθινθνξεηέο 
κε ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπο, κπόηιεξ θιπ). Γεμακελέο, εμακεληαίνο νπηηθφο έιεγρνο, εηήζηνο θαζαξηζκφο θαη 
απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ. Κεληαίνο έιεγρνο ζσιελψζεσλ θαη βαλψλ. Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα (έιεγρνο πηέζεσλ ζε θαζεκεξηλή 
βάζε). Έιεγρνο αληιηψλ (εμακεληαία - θαιήο ιεηηνπξγίαο). Πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ νη αληιίεο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα 
ζηεγάλσζεο, εάλ ε πηεξσηή γπξίδεη ειεχζεξα. Δπίζεο φηη νη αληιίεο δελ ιεηηνπξγνχλ ζην θελφ φηη έρεη γίλεη εμαεξηζκφο θαη φηη ε 
θνξά πεξηζηξνθήο είλαη ε ζσζηή. Απηά θπξίσο ζε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο ζηηο αληιίεο. Γίθηπν, έιεγρνο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο εμαξηεκάησλ θιπ. Γνρεία δηαζηνιήο έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο γηα δηαξξνέο. Απνζθιεξπληέο 
απνζηείξσζεο, θαζεκεξηλόο έιεγρνο ζθιεξόηεηαο θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πρ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο 
πδάησλ ην πξνζσπηθφ βάξδηαο ηνπ αλαδφρνπ νθείιεη λα επέκβεη κε θιείζηκν βαλψλ θιπ. Οη εξγαζίεο ησλ σο άλσ  ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
3.ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΥΛ (Ιπκκάησλ & νκβξίσλ, αληιίεο θιπ). 
3.1 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο αληιίαο νκβξίσλ θαη αληιίαο ιπκάησλ. (κεληαία), αληηθαηάζηαζε ειαίνπ αληιίαο απνρέηεπζεο. 
Έιεγρνο νπηηθφο θξεαηίσλ θαη ιηπνζπιιεθηψλ (δηκεληαία). Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη εξγαζίεο ησλ σο άλσ  ζα πξαγκαηνπνηνχληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
3.2 Αλά εμάκελν (2 θνξέο ην έηνο).α)εθθέλσζε θαη πιχζηκν ιηπνζπιιέθηε β)θαζαξηζκφο θαη πιχζηκν (9) θξεαηίσλ ηνπ 
απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ γ)θαζαξηζκφο  θαη πιχζηκν ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε  ιπκάησλ δ) εθθέλσζε βφζξνπ θπιαθίνπ πχιεο. Ζ 
επζύλε ζπληήξεζεο θαη ην θόζηνο ηεο ππεξεζίαο βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν από εμεηδηθεπκέλν 
ζπλεξγείν. 
4. ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ (ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα, δίθηπα, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, αληιίεο πεηξειαηνθίλεηεο θαη κε, ππξνζβεζηηθά 
ζπζηήκαηα ηνπηθήο εθαξκνγήο (κεη/ζηέο, καγεηξεία θιπ). Έιεγρνο ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 
(αλά 15κεξν) πληήξεζε ππξνζβεζηηθνχ (έιεγρνο δηαξξνψλ, θαζαξηζκφο θίιηξσλ, αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο θιπ) ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή). Έιεγρνο (εμακεληαίνο) ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιεψλ-εξκαξίσλ, θαζψο θαη φινπ ηνπ δηθηχνπ γηα 



ειιείςεηο, δηαξξνέο (ζε βάλεο, βαιβίδεο, πηεζηηθφ θιπ). Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη εξγαζίεο ησλ σο άλσ  ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. Σα απαξαίηεηα αλαιψζηκα ή εμαξηήκαηα πνπ ζα 
απαηηεζνχλ ζα θαιχπηνληαη απφ ην Λνζνθνκείν. 
5. ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝ (Τύμεο - Θέξκαλζεο – Δμαεξηζκνύ) (Τύθηεο, Ιέβεηεο, θπθινθνξεηέο, ζσιελώζεηο, θεληξηθέο 
θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, F.C.U. ηνπηθέο κνλάδεο θιηκαηηζκνύ, δίθηπα αεξαγσγώλ, όξγαλα κέηξεζεο θιπ) 
5.1 Ιέβεηεο – θαπζηήξεο: Θαζεκεξηλόο (ζε θάζε βάξδηα) έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο, πηέζεσλ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο, 
έιεγρνο θαη δηελέξγεηα κέηξεζεο θαπζαεξίσλ θάζε κήλα γηα δχν θαπζηήξεο RIELLO RL-100 TYP 661T1 θαη δχν Ιέβεηεο 800.000 
kcal/h έθαζηνο ζην Λνζνθνκείν Κεζνινγγίνπ. Έιεγρνο ιέβεηα ηχπνπ ΒΔΕΤΡΓΗΑΛΛΗΓΖ νλνκαζηηθήο ηζρχνο 135.000kcal/h κε 
θαπζηήξα BALTUR BT 14G  γηα ηελ Κνλ. Απνζεξαπείαο & Απνθαηάζηαζεο-Θεξαπεπηηθή Θνηλφηεηα <<Γέθπξα>>. Έιεγρνο 
ιέβεηα HOVAL νλνκαζηηθήο ηζρχνο 37.500 kcal/hr, ηχπν θαπζηήξα Oertli OES 150 LE( V) ηνπ δηακεξίζκαηνο Γ2.Νη εξγαζίεο 
ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ 
αλάδνρν από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό.(ην θόζηνο εξγαζία-αληαιιαθηηθά/αλαιώζηκα ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζα βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν.) 
5.2 Αληιία Θεξκόηεηαο (Φπξνγέλεο FRT 14H ηζρύνο 47,1 Kw, δύν θπθισκάησλ κε ςπθηηθό πγξό R407C) ηεο 
Κνλάδαο Ρερλεηνύ λεθξνύ: Έιεγρνο ζε θαζεκεξηλή βάζε (ζε θάζε βάξδηα), πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 
αλά έηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αληηθαηάζηαζε  ιαδηνχ ζπκπηεζηψλ 1& 2 (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ISO -68 
NEXT)  2X 6,6=13,2  lt (γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιαδηνχ  απαηηείηαη ε αλάθηεζε ηνπ θξένλ R 407c ησλ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ 
ζε θηάιεο  θαη λα μαλά ηνπνζεηεζεί  ( 2ρ6,4 = 12,8 θηιά πεξίπνπ )). Υεκηθφο θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ. Ρχζκηζε ηκάληα ζην κνηέξ 

πξνζαγσγήο. Έιεγρνο ςπθηηθνχ πγξνχ θαη ζπκπιήξσζε αλ απαηηείηαη. Έιεγρνο ηπρφλ δηαξξνψλ. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ 
θπθιψκαηνο ςπθηηθνχ πγξνχ ηχπνπ Danfoss DML 164s ½’’θαη Danfoss DML 165 5/8’’(θνιιεηά). Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δπν 
θπθισκάησλ. Έιεγρνο ζεξκνζηάηε ξχζκηζεο θαη αζθαιεηψλ. Έιεγρνο επαθψλ ξειέ ησλ ζπκπηεζηψλ. Έιεγρνο θαηάζηαζεο θαη 
ζηήξημεο αλεκηζηήξσλ. Αληηθαηάζηαζε πξφθηιηξσλ. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ σο άλσ κεραλήκαηνο. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ αλάδνρν 
(από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό) ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.(ην θόζηνο εξγαζία –αληαιιαθηηθά/ αλαιώζηκα ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
ζα βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν). 
5.3 Ππληήξεζε θεληξηθνύ ςύθηε (CLIMAVENETA FE/WRAT 3002B κε ςπθηηθό πγξό  R407C ηζρύνο 623 KW): 
Έιεγρνο ζε θαζεκεξηλή βάζε (ζε θάζε βάξδηα) (ζεξκνθξαζίαο λεξνχ εηζαγσγήο θαη επηζηξνθήο, πηέζεσλ, γεληθφ έιεγρν ηνπ 
ρψξνπ θιπ). Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Κία θνξά αλά έηνο ζην μεθίλεκα ηεο 
θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. Θαζεκεξηλφο έιεγρνο ελδείμεσλ πηέζεσλ ζεξκνθξαζηψλ αλά βάξδηα. Αληηθαηάζηαζε ιαδηνχ ζπκπηεζηψλ 
C1 & C2 (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ISO -68 NEXT)2X 20=40  lt (γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιαδηνχ απαηηείηαη ε αλάθηεζε ηνπ θξένλ R 
407c ησλ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ ζε θηάιεο  θαη λα μαλά ηνπνζεηεζεί   2ρ60 = 120 θηιά πεξίπνπ).Υεκηθφο θαζαξηζκφο 
ζπκππθλσηή. Έιεγρνο πνζφηεηαο ςπθηηθνχ πγξνχ θαη πιήξσζε αλ απαηηείηαη. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ θπθιψκαηνο ςπθηηθνχ 
πγξνχ,(θαηξνχηζα) (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Danfoss Eliminator48-DC) 2X4= 8 ηεκ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θάξηεξ ζπκπηεζηψλ. Έιεγρνο 

ζεξκνθξαζίαο αλαξξφθεζεο (ππεξζέξκαλζε).Έιεγρνο πιεξψζεσλ θπθιψκαηνο λεξνχ. Έιεγρνο ηπρφλ δηαξξνψλ. Έιεγρνο 
ειεθηξηθήο αλαξξφθεζεο θηλεηήξσλ  αλεκηζηήξσλ θαη ζπκπηεζηψλ. Έιεγρνο βνεζεηηθήο ηάζεο ηξνθνδνζίαο θαη ηζρχνο. θίμηκν 
φισλ ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ βαιβίδσλ ζπκπηεζηψλ θαη γξακκήο πγξνχ. 
Έιεγρνο ζεξκνζηάηε ξχζκηζεο θαη αζθαιεηψλ. Έιεγρνο θαηάζηαζεο ησλ επαθψλ ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ θηλεηήξσλ 
αλεκηζηήξσλ θαη ζπκπηεζηψλ. Έιεγρνο θαηάζηαζεο θαη ζηήξημεο θηεξσηψλ. Έιεγρνο ζνξχβνπ εδξάλσλ θηλεηήξα θαη 
αλεκηζηήξσλ. πκπιήξσζε ηνπ θχιινπ ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία 
ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ σο άλσ κεραλήκαηνο. Ζ 
επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ αλάδνρν (από εμεηδηθεπκέλν  ηερληθό) ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ 
αλαδόρνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ.(ην θόζηνο εξγαζία - θαη αληαιιαθηηθά/αλαιώζηκα ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν). 
5.4 Αληιία Θεξκόηεηαο (ΡRANE CΣAN-600 ηζρύνο 152 Kw κε ςπθηηθό πγξό R407C) ηεο  Γ/θήο πεξεζίαο: Έιεγρνο 
ζε θαζεκεξηλή βάζε (ζε θάζε βάξδηα), πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Κία θνξά αλά έηνο . 
Θαζεκεξηλφο έιεγρνο ελδείμεσλ πηέζεσλ ζεξκνθξαζηψλ αλά βάξδηα. Αληηθαηάζηαζε ςπθηέιαηνπ 12,4lt*2=24,8 lt. Αληηθαηάζηαζε 
2 θίιηξσλ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ ηχπνπ DANFOSS DML 307S 7/8’’ (Θνιιεηά). Έιεγρνο ζηάζκεο θαη δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ 
(R 407c) θαη πιήξσζε αλ απαηηείηαη  Υεκηθφο θαζαξηζκφο θαη πιχζηκν ζηνηρείνπ. Έιεγρνο θαη ζχζθημε επαθψλ δηαθνπηψλ – ξειέ 
αζθαιεηψλ ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ κεραλήκαηνο, Θαζαξηζκφο ζθφλεο. Έιεγρνο ειεθηξηθήο αλαξξφθεζεο θηλεηήξσλ 
,αλεκηζηήξσλ θαη ζπκπηεζηψλ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ αλεκηζηήξσλ θαη αληιίαο λεξνχ. Έιεγρνο αζθαιηζηηθψλ 
δηαηάμεσλ δνρείνπ δηαζηνιήο δηάηαμεο πιήξσζεο θαη θαζαξηζκφο θίιηξνπ λεξνχ. Έιεγρνο βνεζεηηθήο ηάζεο ηξνθνδνζίαο θαη 
ηζρχνο. Έιεγρνο πηέζεσλ λεξνχ θαη ςπθηηθνχ πγξνχ. Έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ σο άλσ κεραλήκαηνο. Ζ επζύλε 
ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ αλάδνρν (από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό) ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ 
αλαδόρνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ.(ην θόζηνο εξγαζία - θαη αληαιιαθηηθά ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζα βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν).  
5.5 Θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σερληθφο έιεγρνο κεληαίνο γηα ζσζηή ιεηηνπξγία κνηέξ, θαηάζηαζε ηκάλησλ, 
ηξηκεληαίνο πξφθηιηξσλ θαη ζαθφθηιηξσλ θαη αιιαγή φηαλ απαηηείηε. Σαθηηθφο θαζαξηζκφο θαη έιεγρνο ζηνηρείσλ γηα πηζαλέο 
νμεηδψζεηο.  Θαζαξηζκφο- απνιχκαλζε  ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ηεηξάκελν, ηξεηο (3) θνξέο εηεζίσο. Οηηδήπνηε άιιν δελ 
πεξηγξάθεηαη θαη εκπίπηεη ζην αληηθείκελν ησλ ΘΘΚ. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε 
ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. ( Ζ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ ζα γίλεηε από ην Λνζνθνκείν)  
5.6 Θπθινθνξεηέο, δίθηπν, δνρεία δηαζηνιήο, απηόκαηνη πιήξσζεο. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ δηαξξνψλ 
θπθινθνξεηψλ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο αλά έηνο. Γχν θνξέο αλά έηνο ειέγρνληαη θαη ηα δνρεία δηαζηνιήο γηα δηαξξνέο γηα 
ζσζηή πίεζε αέξα θιπ. Έιεγρνο απηνκάησλ πιήξσζεο δχν θνξέο αλά έηνο θαη ξπζκίζεηο πηέζεσλ εάλ απηφ απαηηείηαη. 
Δβδνκαδηαίνο έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία πγξαληήξσλ. Έιεγρνο ξχζκηζε θαη ιεηηνπξγία απηνκαηηζκψλ θιηκαηηζκνχ. Έιεγρνο δηθηχνπ 



ζσιελψζεσλ γηα δηαξξνέο ή ζθνπξηά, επίζεο βαλψλ, ηξίνδσλ θιπ. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 
θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
5.7 F.C.U. Έιεγρνο κία θνξά αλά κήλα θαη αλά ηεηξάκελν Υεκηθφο θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ. Θαζαξηζκφο θίιηξσλ fan coil. Έιεγρνο 
απνρεηεχζεσλ fan coil. Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ fan coil. Κφλσζε ησλ ζσιελψζεσλ ή ηκεκάησλ απηψλ. 
Θαζαξηζκφο ηεο ζθάθεο ζπκππθλσκάησλ θαη ηεο απνρέηεπζεο.  Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ ησλ 
αλεκηζηήξσλ. Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
5.8 Αιιαγή απόιπησλ θίιηξσλ ρεηξνπξγείσλ κία θνξά αλά έηνο (ζε ζπλελλφεζε κε ηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα). Νη εξγαζίεο 
ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ ( Ζ 
πξνκήζεηα ησλ θίιηξσλ ζα γίλεηε απφ ην Λνζνθνκείν) 
5.9 Θιηκαηηζηηθά- Τύθηεο πόζηκνπ λεξνύ  
Θιηκαηηζηηθά. 63 ηεκ. Σνίρνπ (απφ 9.000 έσο 24.000 BTU) (ηα 38 ηεκ. ηε Λ. Κ. Κεζνινγγίνπ, ηα 17 ηεκ. ζηε Κνλάδα Γέθπξα 
«Φπραξγσ», θαη 8 ηεκ. ζηα δηακεξίζκαηα Γ1 θαη Γ2 θαη Γ3), 2 ηεκ. Νξνθήο (36.000 BTU)  Λ. Κ. Κεζνινγγίνπ 1 Ληνπιάπα 
(24.000 BTU) Λ. Κ. Κεζνινγγίνπ. Κία θνξά αλά έηνο ζην μεθίλεκα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ ζα γίλεηαη νινθιεξσκέλε 
ζπληήξεζε. Θαζαξηζµφο θίιηξσλ αέξα «εζσηεξηθψλ» ηµεµάησλ. Ο θαζαξηζµφο γηα ηα θίιηξα πιελφµελνπ ηχπνπ ζα γίλεηαη 
επηµειψο µε λεξφ. Θαζαξηζκφο εζσηεξηθνχ θπγνθεληξηθνχ αλεκηζηήξα. Θαζαξηζµφο ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζπµππθλσµάησλ 
ζπζθεπψλ, ησλ ζηθνληψλ ή ησλ ζσιελψζεσλ ζχλδεζεο ζπζθεπψλ µε ηα δίθηπα, ησλ ζσιελψζεσλ ησλ δηθηχσλ, θιπ). Υεκηθφο 

θαη κηθξνβηνινγηθφο θαζαξηζκφο εζσηεξηθνχ ζηνηρείνπ. Υεκηθφο θαζαξηζκφο εμσηεξηθήο κνλάδαο. Πιχζηµν ηνπ µεραλήµαηνο 
εμσηεξηθά. Έιεγρνο δηαξξνήο ςπθηηθνχ πγξνχ θαη επηζθεπή ηνπ ςπθηηθνχ θπθιψµαηνο ζε πεξίπησζε εληνπηζµνχ δηαξξνήο. 
Πιήξσζε ηεο µνλάδαο µε ςπθηηθφ πγξφ ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην. Έιεγρνο νµαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκηζηήξσλ θαη 
ηεο ζσζηήο θνξάο πεξηζηξνθήο ηνπο. Αµπεξνµέηξεζε ζπµπηεζηψλ, έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ, ησλ ειεθηξνληθψλ 
πιαθεηψλ, ησλ θαισδίσλ θαη φπσο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπµπηεζηψλ. Δπηζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ 
µνλψζεσλ ςπθηηθψλ θπθισµάησλ. Θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ αλά ηξίκελν απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ.  Τύθηεο πόζηκνπ 
λεξνύ 7 ηεκ. FRESH WATER COOLERS TYPE K-17 Θαζαξηζκφο δνρείνπ. Θαζαξηζκφο, έιεγρνο ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο. Έιεγρνο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο δηαθνπηψλ, βξπζάθηα θιπ. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε 
γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ κεραλεκάησλ. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ αλάδνρν (από 
εμεηδηθεπκέλν ηερληθό) θαη ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ 
Λνζνθνκείνπ (ην θόζηνο εξγαζίαο –αλαισζίκσλ, θαζαξηζηηθώλ, πγξώλ θιπ.  ζα βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ 
αλάδνρν). 
5.10 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΑΔΟΑΓΥΓΥΛ & ΠΡΝΚΗΥΛ. Δηήζηνο έιεγρνο γηα ξχπαλζε, έιεγρνο κνλψζεσλ, ζηεξηγκάησλ, εληνπηζκφο 
δηαξξνψλ ζε εχθακπηα ηεκάρηα ζχλδεζεο θιπ. Θαζαξηζκφο ζηνκίσλ. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ  ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

6.ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΥΛ – ΘΙΗΘΔΗΝ. Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ. 
Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεσλ. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε, ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ. 
7.ΚΑΓΔΗΟΔΗΥΛ–ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ–ΠΗΓΔΟΥΡΖΟΗΥΛ-ΟΑΦΔΗΝ (εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκνί). Οη έιεγρνη ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη 
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ φπσο αληηθαηάζηαζε αληηζηάζεσλ, ηκάλησλ θιπ. Ζ 
επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε, ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ. 
8.ΤΜΖΠ (Κεραλνζηάζηα, ςπθηηθνί ζάιακνη, ςπγεία θάζε ηχπνπ, ηξάπεδεο  αίκαηνο). Τπθηηθόο ζάιακνο απνβιήησλ. Θα 
γίλεηαη έιεγρνο ζε εκεξήζηα βάζε (ζε θάζε βάξδηα) γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε, 
ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. Θάιακνη ζπληήξεζεο 
θαη θαηάςπμεο θαζώο θαη ινηπά ςπγεία καγεηξείσλ, θιηληθώλ θιπ. Θα γίλεηαη ηερληθφο έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά 
έηνο θαη ζπληήξεζε. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη 
αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε, ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην 
πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ  
9. ΝΜΓΝΛΝ (θέληξν δηαλνκήο, ζπζηνηρίεο θηαιψλ, δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ, δίθηπα (ζσιελψζεηο, κεησηέο, βάλεο θιπ). 
Θαζεκεξηλφο έιεγρνο θέληξσλ δηαλνκήο θαη ελδείμεσλ νξγάλσλ ζην ρψξν θαη ζηε δεμακελή νμπγφλνπ. Άκεζε αληηθαηάζηαζε 
θηαιψλ ζε πεξίπησζε πνπ ερήζεη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα. Πεξηνδηθφο έιεγρνο δηαλνκέσλ ζην θηίξην, έιεγρνο δηαθνπηψλ, 
ππνβηβαζηψλ-ξπζκηζηψλ, ιήςεσλ θαη αιιαγή θίιηξσλ φπνπ απαηηείηαη. Πεξηνδηθφο έιεγρνο ζπλαγεξκψλ. Οπνηαδήπνηε άιιε 
εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Νη 
εξγαζίεο ησλ σο άλσ  ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. 
10. ΞΟΥΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΥΡΝ (θέληξν δηαλνκήο, ζπζηνηρίεο θηαιψλ, δίθηπα (ζσιελψζεηο, κεησηέο, βάλεο θιπ). Θαζεκεξηλφο 
έιεγρνο θέληξσλ δηαλνκήο θαη ελδείμεσλ νξγάλσλ ζην ρψξν. Άκεζε αληηθαηάζηαζε θηαιψλ ζε πεξίπησζε πνπ ερήζεη ην 
πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα. Πεξηνδηθφο έιεγρνο δηαλνκέσλ ζην θηίξην, έιεγρνο δηαθνπηψλ, ππνβηβαζηψλ-ξπζκηζηψλ, ιήςεσλ θαη 
αιιαγή θίιηξσλ φπνπ απαηηείηαη. Πεξηνδηθφο έιεγρνο ζπλαγεξκψλ. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 
θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη 
από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
11. ΑΟΓΔΠΖΠ. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο (δηκεληαία). Έιεγρνο θαη ρξήζε βαλψλ (δηκεληαία). Οπνηαδήπνηε άιιε 
εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Ζ 
επζύλε ζπληήξεζεο ησλ σο άλσ αλήθεη ζηνλ αλάδνρν θαη ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ θαη 
ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. 



12. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΛΔΟΝ ΚΝΛΑΓΑΠ ΡΔΣΛΖΡΝ ΛΔΦΟΝ. Ζ επζχλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε, 
ν έιεγρνο ζα γίλεηε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.  Θαηά ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο νη ηερληθνί ηνπ Αλαδφρνπ ζα 

ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηελ Κνλάδα θαη ζα θαηαγξάθνπλ πηέζεηο, ζθιεξόηεηα, ριώξην, θιπ. ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Δηαηξείαο πληήξεζεο ζε εηδηθφ θπιιάδην θαη ζα παξαδίδεηαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θάζε εβδνκάδα. ΖΙΔΘΣΡΗΘΔ 
ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΗ & ΑΤΣΟΚΑΣΗΚΟΗ πνπ εμππεξεηνχλ ηα παξαπάλσ, ν έιεγρνο ζα γίλεηε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη 
ην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο ησλ σο άλσ αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε, ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην 
πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
13. ΞΔΞΗΔΠΚΔΛΝ ΑΔΟΑ (Θέληξν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, δίθηπα).  Έιεγρνο ζε θάζε βάξδηα, πξνιεπηηθή Δηήζηα ζπληήξεζε 
δχν θνκπξεζέξ αέξνο ηχπνπ GA10 κε ηα ησλ πιηθψλ ηνπο φπσο θίιηξα, valve disc, ιάδηα θιπ. Αιιαγέο θίιηξσλ θέληξνπ αέξα 
(ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο) θαη έιεγρνο θαη πιχζηκν απηψλ φπνπ απαηηείηαη. Έιεγρνο δνρείσλ δηαζηνιήο, νξγάλσλ θαη 
δηαλνκέσλ, ξπζκηζηψλ- ππνβηβαζηψλ , αεξνθπιάθην θαη γεληθφηεξα φινπ ηνπ δηθηχνπ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 2 κεηαςπθηψλ θαη 2 
μεξαληήξσλ, θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο ησλ σο άλσ αλήθεη  ζηνλ αλάδνρν από 
εμεηδηθεπκέλν ηερληθό, ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ (ην θόζηνο εξγαζία-
αληαιιαθηηθά/αλαιώζηκα ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζα βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ 
ηνλ αλάδνρν εθηόο από ηα θίιηξα ηνπ δηθηύνπ πνπ είλαη ζηελ ππνρξέσζε πξνκήζεηαο από ην Λνζνθνκείν. 
14. ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ Ζ ΚΖΣΑΛΖΚΑ Ζ ΠΠΘΔΖ πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο ειεθηξνληθή (πρ. Σειέθσλα 
ηειενξάζεηο)ειεθηξνινγηθή, κεραλνινγηθή. Ο έιεγρνο θαη πηζαλή επηζθεπή ζα γίλεηε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 
15. ΞΝΠΡΑΘΚΝΠ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ (ρψξνο θπςέιεο ΓΔΖ, θπςέιεο δηαλνκήο κέζεο ηάζεσο, κεη/ζηέο κε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο, πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεσο Γ.Δ.Ζ. θαη Ζ/Ε, ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλεκίηνλνπ, ζχζηεκα ζεκειηαθήο γείσζεο. 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΗΛΑΘΑ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ 20 KV. Ζ ζπληήξεζε ηνπ πίλαθα κέζεο ηάζεο πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηηο παξαθάησ 
εξγαζίεο: Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ Κέζεο Σάζεσο (open - close). Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
κεραληζκψλ νπιηζκνχ δηαθνπήο ησλ δηαθνπηψλ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληθψλ καλδαισζεσλ πφξηαο δηαθφπηε κέζεο 
ηάζεο. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ επαθψλ ησλ δηαθνπηψλ. Έιεγρνο πελίσλ εξγαζίαο δηαθνπηψλ. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ 
επαθψλ ησλ αζθαιεηψλ Έιεγρνο ησλ δπγψλ θαη ζπζθίμεηο φπνπ απηφ απαηηεζεί. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κνλσηήξσλ. 
Έιεγρνο κνλψζεσλ πίλαθα Κ.Σ. Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ. Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπ 
εζσηεξηθνχ ηνπ Πίλαθα Κ.Σ. Έιεγρνο αηκνθηβσηίσλ πίλαθα Κ.Σ. Έιεγρνο θπζηγγίσλ Κ.Σ. Ιίπαλζε κεραληθψλ κεξψλ δηαθφπηε 
Κ.Σ. Έιεγρνο γεηψζεσλ πίλαθα. Έιεγρνο έδξαζεο πίλαθα. Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπ πίλαθα Κ.Σ. θαη πεξηβάιινληα ρψξνπ. 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΥΛ ΗΠΣΝΠ (ΔΙΑΗΝ  ηεκ 2,  500kva έθαζηνο). Ζ ζπληήξεζε κεηαζρεκαηηζηή 
πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ Κεηαζρεκαηηζηή.  Έιεγρνο δηαξξνήο ειαίνπ 
Κεηαζρεκαηηζηή. Έιεγρνο θαηάζηαζεο θειχθνπο Κεηαζρεκαηηζηή. Αληηθαηάζηαζε silica gel Κεηαζρεκαηηζηή. Δμαεξηζκφο απφ 
ζψκα θαη κνλσηήξεο. Γεηγκαηνιεςία ειαίνπ θαη έιεγρν δηειεθηξηθήο αληνρήο ειαίνπ Κ/ησλ. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ 
αθξνθηβσηίσλ ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο ζην ρψξν ησλ 
Κεηαζρεκαηηζηψλ. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κνλσηήξσλ ηνπ Κεηαζρεκαηηζηή. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο. Έιεγρνο εμαεξηζκνχ 
ρψξνπ Κεηαζρεκαηηζηή. Έιεγρνο ειαηνιεθάλεο γηα ηπρφλ δηαξξνέο. Έιεγρνο εδξαζεο Κεηαζρεκαηηζηή. Δμσηεξηθφο θαζαξηζκφο 

ηνπ Κεηαζρεκαηηζηή. Έιεγρνο κνλψζεσλ Κεηαζρεκαηηζηή κε MEGGER 5.000 ή 10.000 V. Έιεγρνο ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 
Κεηαζρεκαηηζηή θαη δνθηκή ζσζηήο ιεηηνπξγίαο. Κέηξεζε γεηψζεσλ νπδέηεξνπ θφκβνπ Κεηαζρεκαηηζηή θαη κεηαιιηθψλ κεξψλ. 
Έιεγρνη ζπζθίμεσλ. Κέηξεζε κνλψζεσλ Κεηαζρεκαηηζηή. Κέηξεζε αληηζηάζεσλ Κεηαζρεκαηηζηή (πελία Κ.Σ θαη Υ.Σ). Κέηξεζε 
κνλψζεσλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο. Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Κεηαζρεκαηηζηή θαη πεξηβάιινληα ρψξνπ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ 
ΓΔΛΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ. Ζ ζπληήξεζε ηνπ πίλαθα ρακειήο ηάζεο πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηηο παξαθάησ 
εξγαζίεο: Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε Υ.Σ. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο επηκέξνπο δηαθφπησλ ηζρχνο Έιεγρνο 
ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ηνπ Τ/ Έιεγρνο ησλ δπγψλ θαη ζπζθίμεηο φπνπ απηφ απαηηεζεί 
Θαζαξηζκφο κνλσηήξσλ πίλαθα Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ελδείμεσλ Έιεγρνο ππθλσηψλ Κέηξεζε 
γεηψζεσλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο Έιεγρνο εδξαζεο πίλαθα Θαζαξηζκφο πίλαθα θαη πεξηβάιινληα ρψξνπ. ΙΝΗΞΝΗ ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΡΝ 
ΣΥΟΝ ΡΝ ΞΝΠΡΑΘΚΝ. Έιεγρνο πεδίνπ ππθλσηψλ Έιεγρνο θσηηζκνχ ρψξνπ Τ/ Έιεγρνο ππξνζβεζηήξσλ Τ/ Έιεγρνο 
πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θηλδχλνπ Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο ησλ σο άλσ αλήθεη ζηνλ αλάδνρν (από 
εμεηδηθεπκέλν ηερληθό) , ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ. (ην θόζηνο εξγαζία - θαη 
αληαιιαθηηθά/αλαιώζηκα ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, όπσο επίζεο θαη ην θόζηνο 
δηαθνπήο θαη επαλαζύλδεζεο ηνπ ξεύκαηνο ζηνλ πίλαθα κέζεο ηάζεο, θαη θόζηνο ειέγρνπ ειαίνπ θαη δηειεθηξηθήο 
αληνρήο Κεηαζρεκαηηζηώλ ζα βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν). 
16. ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΝ ΕΔΓΝΠ (Ζ/Ε) (Καδί κε ηηο βνεζεηηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο, πίλαθεο απηνκαηηζκψλ, δεμακελέο 
πεηξειαίνπ Ζ/Ε) Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (Ζ/Ε). Σαθηηθφο έιεγρνο, θαιήο ιεηηνπξγίαο, εβδνκαδηαία ιεηηνπξγία ζην θελφ θαη ζε 
θνξηίν (ηνπιάρηζηνλ κία ψξα κε θνξηίν θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο), ζπληήξεζε 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ. 
ΠΠΡΖΚΑ  ΙΗΞΑΛΠΖΠ Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ειαίνπ, Έιεγρνο θνιάξσλ, Έιεγρνο βαιβίδαο πηέζεσο, Έλδεημε 
νξγάλνπ πηέζεσο, Αιιαγή ιαδηνχ (40 ιίηξα 15W40 ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Rimula R4L), Αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ (2 ηεκ θσδ. 
2997305). ΠΠΡΖΚΑ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ  ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ Έιεγρνο θνιάξσλ, Διεγρνο παξνρήο θαπζίκνπ, Θαζαξηζκφο πξφθηιηξνπ 
Έιεγρνο πεηαινχδαο & ζπλδέζεσλ ξπζκηζηή (govermor), Αιιαγή θίιηξσλ πεηξειαίνπ (2 ηεκ. Θσδ. 1901605 & 1902096), 
Θαζαξηζκφο αλπςσηηθήο αληιίαο Έιεγρνο αθξνθπζίσλ, Έιεγρνο αληιίαο πεηξειαίνπ. ΠΠΡΖΚΑ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ ΑΔΟΑ 
Θαζαξηζκφο θίιηξσλ αέξα, Έιεγρνο αεξαγσγψλ θαη θνιάξσλ. ΠΠΡΖΚΑ ΓΟΝΤΜΖΠ Έιεγρνο θνιάξσλ Έιεγρνο ςπγείνπ 
Έιεγρνο βαιβίδαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ Έλδεημε νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνχ, Έιεγρνο ηκάλησλ Αιιαγή ςπθηηθνχ πγξνχ ( 40 
ιηηξα ςπθηηθφ πγξφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή , 50% θαζαξφ καιαθφ πγξφ, 50% αληηςπθηηθφ αηζπιελνγιπθφδεο 
πνπ λα πεξηέρεη θαη αληηδηαβξσηηθφ ληηξηθνχ λαηξίνπ ή βελδντθνχ λαηξίνπ. Έιεγρν ζηάζκεο ςπθηηθνχ πγξνχ Αιιαγή θίιηξνπ 
λεξνχ (θσδ. 1901776) ΠΠΡΖΚΑ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ Διεγρνο αθξoδεθηψλ κπαηαξίαο Έιεγρνο θαισδηψζεσλ 
θαη ζπλδέζεσλ Έιεγρνο ηκάληα ελαιιάθηε θφξηηζεο, Έιεγρνο ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ, Έιεγρνο 
ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ, Έιεγρνο κίδαο. ΠΠΡΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΗΠΣΝΠ Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ, Έιεγρνο 



δηαθφπηε θνξηίνπ, Έιεγρνο πεδίνπ ηζρχνο, Έλδεημε βνιηνκέηξνπ A.C, Έλδεημε ακπεξνκέηξνπ A.C., Έλδεημε ζπρλνκέηξνπ. 
ΓΗΑΦΝΟΝΗ ΔΙΔΓΣΝΗ Έιεγρνο εμάηκηζεο θηλεηήξα, Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ, Έιεγρνο πξνζεξκαληήξα λεξνχ, 

Πεξηπνίεζε Ζ/Ε. Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή 
ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ αλάδνρν (από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό) , ν έιεγρνο ζα 
γίλεηε από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ.(ην θόζηνο εξγαζία – θαη αληαιιαθηηθά /αλαιώζηκα ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ιάδηα θίιηξα πγξά θιπ. ζα βαξαίλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν). 
17. ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΓΗΘΡΑ - ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΗΠ ΦΥΡΗΠΚΝ & ΘΗΛΖΠΖΠ-  ΞΗΛΑΘΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ. Σαθηηθφο έιεγρνο 
εμαξηεκάησλ πηλάθσλ. Δπίβιεςε ιεηηνπξγίαο — πξνιεπηηθή θαη επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε (άξζε βιαβψλ -απνθαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο) – αλαβαζκίζεηο βειηηψζεηο (κφλν εξγαζία) -κεηαηξνπέο (κφλν εξγαζία) -επεθηάζεηο (κφλν εξγαζία) - θαηαζθεπή 
λέσλ ειεθηξηθώλ δηθηύσλ ηζρπξώλ ή αζζελώλ ξεπκάησλ (κφλν εξγαζία) θαη λέσλ εγθαηαζηάζεσλ (κφλν εξγαζία) - 
ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ.  Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη 
ην πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηα πιηθά ζα ηα παξέρεη ην Λνζνθνκείν. 
18. ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ & ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΘΑΡΑΠΒΔΠΖΠ (Ππξαληρλεπηέο, κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, θαισδηψζεηο ππξαλίρλεπζεο, 
πίλαθεο ζπλαγεξκνχ, ζεηξήλεο, βνεζεηηθνί πίλαθεο θιπ). Γίλεηαη έιεγρνο (αλά έμη κήλεο ) θαη ηεζη ηνπ ζπζηήκαηνο 
ππξαλίρλεπζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη νπηηθφ έιεγρν ησλ εμαξηεκάησλ, κέηξεζε ησλ κπαηαξηψλ ησλ πηλάθσλ θαη γεληθά φηη άιιν 
απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψλεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, έιεγρνο θσηηζηηθψλ αζθαιείαο. Αλαβαζκίζεηο 
(κφλν εξγαζία) –βειηηψζεηο (κφλν εξγαζία) - αλαθαηλίζεηο (κφλν εξγαζία) — κεηαηξνπέο(κφλν εξγαζία) -επεθηάζεηο(κφλν 
εξγαζία) - θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ θαη λέσλ εγθαηαζηάζεσλ (κφλν εξγαζία) - ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. Οπνηαδήπνηε άιιε 
εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ. Νη 

εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπ 
Λνζνθνκείνπ, ηα πιηθά ζα ηα παξέρεη ην Λνζνθνκείν 
19. ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ. Σαθηηθφο έιεγρνο 
εμαξηεκάησλ πηλάθσλ. Δπίβιεςε ιεηηνπξγίαο — πξνιεπηηθή θαη επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε(άξζε βιαβψλ-απνθαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο) – αλαβαζκίζεηο (κφλν εξγαζία)- βειηηψζεηο (κφλν εξγαζία) –κεηαηξνπέο (κφλν εξγαζία) -επεθηάζεηο(κφλν εξγαζία) - 
θαηαζθεπή λέσλ ειεθηξηθώλ δηθηύσλ ηζρπξώλ ή αζζελώλ ξεπκάησλ θαη λέσλ εγθαηαζηάζεσλ(κφλν εξγαζία) - 
ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην 
πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ ηα πιηθά ζα ηα παξέρεη ην Λνζνθνκείν.  
20. ΓΔΗΥΠΔΗΠ-ΑΙΔΜΗΘΔΟΑΛΑ-ΑΛΡΗΠΡΑΡΗΘΑ ΓΑΞΔΓΑ 
20.1 ΓΔΗΥΠΔΗΠ-ΑΙΔΜΗΘΔΟΑΛΑ. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (εμακεληαία) νπηηθφο έιεγρνο ζηα νξαηά κέξε ησλ παξαπάλσ 
ζπζηεκάησλ γηα θζνξέο, δηαβξψζεηο θιπ. Αλαβαζκίζεηο(κφλν εξγαζία) -βειηηψζεηο (κφλν εξγαζία) - κεηαηξνπέο(κφλν εξγαζία) -
επεθηάζεηο (κφλν εξγαζία) - θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ θαη λέσλ εγθαηαζηάζεσλ(κφλν εξγαζία) - ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. 
Οπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηπρφλ δελ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεσλ. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ, ηα πιηθά ζα 
παξέρνληαη από ην Λνζνθνκείν. 
20.2 ε εηήζηα βάζε κεηξήζεηο απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ησλ αληηζηάζεσλ ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο, ησλ αγσγψλ θχξηαο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθήο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο, ησλ γεηψζεσλ, δαπέδσλ ρεηξνπξγείσλ θαη γεληθά φπνπ αιινχ απαηηείηαη κε ζηφρν 
ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ επζύλε ηεο σο άλσ εξγαζίαο αλήθεη ζηνλ Ηδηνθηήηε ππό ηελ 
επίβιεςε ηνπ Αλαδόρνπ. 
21. ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ-ΚΔΓΑΦΥΛΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ (ηειεθσληθό θέληξν, θαηαλεκεηέο, δίθηπα εζσηεξηθά, 
ηειεθσληθέο ζπζθεπέο). Έιεγρνο ηνπ ερεηηθνχ κελχκαηνο, θέληξνπ, εγθαηάζηαζε ηειεεηδνπνηεηψλ, θιηκαηηζηηθφ ηνπ 
θέληξνπ, Δπίζεο ν θεληξηθφο θαηαλεκεηήο ηνπ ηειεθσληθνχ λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. (ηαθηνπνηεκέλα θαη 
θαηαγεγξακκέλα θαιψδηα θιπ). ε φηη αθνξά ζην ηειεθσληθφ θέληξν ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ Ο.Σ.Δ. Αλαβαζκίζεηο(κφλν 
εξγαζία) –βειηηψζεηο (κφλν εξγαζία) – κεηαηξνπέο (κφλν εξγαζία) –επεθηάζεηο (κφλν εξγαζία) - θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ θαη 
λέσλ εγθαηαζηάζεσλ (κφλν εξγαζία) - ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ.  
22. ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ & ΞΔΟΗΦΔΟΗΑΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ κεηά ησλ δηθηχσλ ηνπο. Σαθηηθφο έιεγρνο UPS θαη 
ηξνθνδνζίαο θέληξνπ Ζ/Τ (server). Eπεθηάζεηο - θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ utp θαισδίσλ ή φπνησλ άιισλ θαισδίσλ απαηηνχληα 
(κφλν εξγαζία). Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ην 
πξνζσπηθό ηνπ Λνζνθνκείνπ ( ε ζπληήξεζε ηνπ UPS ζα είλαη ζηελ επζύλε ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο) 
23. ΔΛΓΝΠΛΔΛΛΝΖΠΖΠ-ΔΛΓΝΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ. Κειινληηθή πξνκήζεηα ηνπ Λνζνθνκείνπ. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο 
/επηζθεπήο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ.  
24. ΡΖΙΔΝΟΑΠΖΠ (θεξαίεο, δίθηπα, ζπζθεπέο). Πεξηνδηθφο έιεγρνο θεξαηψλ θαη εληζρπηψλ (ηξηκεληαίνο). πληήξεζε δηθηχνπ 
θαηά πεξίπησζε. Αλαβαζκίζεηο (κφλν εξγαζία) - βειηηψζεηο (κφλν εξγαζία) – κεηαηξνπέο (κφλν εξγαζία) –επεθηάζεηο (κφλν 
εξγαζία) -θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ θαη λέσλ εγθαηαζηάζεσλ- ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ (κφλν εξγαζία). Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ 
ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ, ηα πιηθά ζα παξέρνληαη από ην Λνζνθνκείν. 
25. ΠΠΡΖΚΑ ΘΔΛΡΟΗΘΝ UPS (ρεηξνπξγείσλ, αίζνπζαο ηνθεηώλ, ηειεθσληθνύ θέληξνπ, computer room, test 
θνπώζεσο) θαη UPS Καζηνγξάθνπ. Έιεγρνο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη αλαθνξά βιαβψλ. Θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ζεξκνθξαζίαο, 
ηάζεο, έληαζεο θιπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ζ επζύλε ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε, ν έιεγρνο ζα γίλεηε από ην 
πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ. 
26. ΠΠΡΖΚΑ ΑΠΟΚΑΡΖΠ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ. Κειινληηθή πξνκήζεηα ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πεξηνδηθφο έιεγρνο 
θεξαίαο θαη ινηπνχ ζπζηήκαηνο. Δπαλαπξνγξακκαηηζκφο ζπζθεπψλ φηαλ απαηηείηαη. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. 
27.πζηήκαηα UPS κηθξήο ηζρχνο, έιεγρνο/αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ. Νη εξγαζίεο ησλ σο άλσ  ζα πξαγκαηνπνηνύληαη 
από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ.  
28. ΘΑΘΔ ΦΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ & ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΝΗΘΗΑΘΝ Ζ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ Ζ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ 
ΡΞΝ (πρ ει/θέο ζεξκάζηξεο, θνπδίλεο, αλεκηζηήξεο θνξεηνί θαη επηηνίρηνη, εηδηθά θσηηζηηθά ζψκαηα, κεραλέο πξνβνιήο 



ηαηληψλ θιπ). Νη εξγαζίεο ειέγρνπ θαη επηζθεπήο ησλ σο άλσ  ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην 
πξνζσπηθό ηνπ, ηα πιηθά ζα παξέρνληαη από ην Λνζνθνκείν. 

29. ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ή ΚΖΣΑΛΖΚΑ ή ΠΠΘΔΖ ΞΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΕΔΡΑΗ ζαθώο ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖ. Οη 
εξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ. 
30. ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ: ΘΝΗΛΝ, ΦΝΟΔΗΥΛ, ΚΑΓΔΗΟΔΗΥΛ, ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ. Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ησλ Αλειθπζηήξσλ, είλαη εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Κε επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ πληεξεηή, φινη αλεμαηξέησο νη 
ηερληθνί ηνπ (ειεθηξνιφγνη), ζα εθπαηδεπηνχλ, απφ ηνλ πληεξεηή ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζηελ εθηέιεζε βαζηθψλ 
αλαγθαίσλ επεκβάζεσλ (reset αλειθπζηήξα, δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη ελέξγεηεο απεγθισβηζκνχ) θαη άκεζε εηδνπνίεζε ηνπ 
πληεξεηή Αλειθπζηήξσλ. 
 
 
Ζ επηηξνπή 
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