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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΠΕΝΣΕΛΗ  10/08/2022  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ                                                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 8780 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ                   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
ΣΗΛ: 213 2052 518, 508 ΦΑΞ: 213 2052441 

http://www.paidon-pentelis.gr 

e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr    
 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

ΔΡΖΠΗΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ Ξ27/22 
ΓΗΑ ΡΖΛ  ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΡΖΠΗΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ 

γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ Γ.Λ.Ξ.Ξ.  

CPV 45259000-7 

KAI ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ, ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ, (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)  

ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ : 

ΡΟΗΑΛΡΑ ΔΦΡΑ ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΓΗΑΘΝΠΗΑ ΔΟΥ (12.000,00€) ΠΚΞ/ΛΝ 

ΡΝ ΦΞΑ  24% 

 

 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ 

 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ   

 

 

ΠΚΒΑΠΖ 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ «Δηήζηα Ππληήξεζε 

Θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ» 

 

CPV 

45259000-7 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 12.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

 

ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ  

Ραθηηθφο Ξξνππνινγηζκφο  

ΘΑΔ:887 
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«ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ» 

 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ  ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) . 

  

 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζκεξνκελία :    30- 08 -2022 

Ζκέξα: ΡΟΗΡΖ 

Ώξα : 14:30 πκ 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ζκεξνκελία :  31  -08-2022    

Ζκέξα: ΡΔΡΑΟΡΖ 

Ώξα : 09:00 πκ 

 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
Γξαθείν πξνκεζεηψλ ΓΛΞΞ Ηππνθξάηνπο 8 Ξ Ξεληέιε Θηήξην 

Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ  

ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ 

ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ  

ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Δθαηφλ νγδφληα  (180)  εκέξεο απφ ηελ    επνκέλε    ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΘΥΓΗΘΝΠ CPV 

45259000-7 

ΘΑΔ 887 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Δλληά  ρηιηάδεο εμαθφζηα εβδνκήληα εθηά επξψ θαη ζαξάληα 

δχν ιεπηά  (9.677,42€) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ ή  

Γψδεθα ρηιηάδεο  επξψ (12.000,00€) ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΞΑ 24%.  

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 

Έλα (1) έηνο  (απφ ηελ εκεξνκελία  ππνγξαθή ηεο)   
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ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή: 

o πέξ Γεκνζίνπ, παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 0,02% επί ηεο 

αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ πξνκεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ πγείαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Ξ.Α. 

θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 

ηνπ Λ.4412/2016. 

o πέξ αλεμάξηεηεο αξρήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 0,07% 

ΔΑΑΓΖΠ  βάζεη ηνπ Λ.4112/2016 έηζη φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 4605/2019. 

o πέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 

θξάηεζε 0,06%  επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 

o Ξαξαθξάηεζε 8% γηα ππεξεζία γηα πξνθαηαβνιή 

θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Λ.4172/2013. 

o Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο (αξζξ. 3 Λ 

3580/2007)Ξξνζθνξέο πνπ δεηνχλ απαιιαγή ηνπο απφ 

ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

 
 
 

ΑΟΘΟΝ 1 : ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

ΔπσλπκΫα ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ  

ΡαρπδξνκηθΪ δηεύζπλζε ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8 Ξ ΞΔΛΡΔΙΖ    

Ξόιε ΑΘΖΛΑ 

Ραρπδξνκηθόο Θσδηθόο 15236 

ΡειΩθσλν 2132052200 (θέληξν) 

Φαμ 21320524441 

Ζιεθηξνληθό ΡαρπδξνκεΫν promitheion@paidon–pentelis.gr   

 ΓεληθΪ Γηεύζπλζε ζην δηαδΫθηπν (URL) www.paidon-pentelis.gr 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξΫεο Βιέπε επφκελν πίλαθα 

 

Αξκφδηνη ππάιιεινη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ είλαη νη : 

 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΦΑΜ E-MAIL 

1 Άλλα Οίζηα 213 2052518 

425 

213 2052441 promitheion@paidon–pentelis.gr  

 

ΡΗΡΙΝΠ, ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ, ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ & ΠΛΡΝΚΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν ηΫηινο ηεο ζύκβαζεο εΫλαη : Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα Δηήζηα Ππληήξεζε 

Θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΓΛΞΞ. 

2.2  Δθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο  (Άξζξν 6 Ν. 4412/2016) 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δλληά  ρηιηάδσλ 

εμαθφζηα εβδνκήληα εθηά επξψ θαη ζαξάληα δχν ιεπηψλ  (9.677,42€) πιένλ ηνπ 

αλαινγνχληνο ΦΞΑ ή  

Γψδεθα ρηιηάδεο  επξψ (12.000,00€) ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΞΑ 24%. 

 

 

Ρόπνο παξνρΪο ππεξεζηώλ ηεο ζύκβαζεο (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ηα ηνπ 

Ν.4412/2016)  
Ν  ηφπνο  παξνρήο  ηεο   αλσηέξσ αλάζεζεο είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ξαίδσλ 

Ξεληέιεο. 

mailto:promitheion@paidon–pentelis.gr
http://www/
http://www/
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Πύληνκε πεξηγξαθΪ ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο ζύκβαζεο  (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. 

ε ηνπ Ν.4412/2016) 

Όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ», ην 

νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ   ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΓηΨξθεηα ζύκβαζεο (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ηα θαη άξζξν 217 ηνπ Ν.4412/2016) 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο, ην νπνίν άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο (αξρηθή ζχκβαζε) ή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ πνζνχ ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

 

ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 

  Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ: 

 

1. Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α‟ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

2.  Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α‟ 134/18-6-2007) φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα. 

3.   Ρνπ Λ.2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α‟ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4.  Ρνπ Λ.2362/95 (Φ.Δ.Θ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5.   Ρνπ Λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ. 

6. Ρνλ λ. 4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α/9-3-2021) πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη αλακφξθσζεο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

7.  Ρνπ Λ. 3918/2011 (ΦΔΘ 31/Α/1-3-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Ρνπ Ξ.Γ 80/2016 πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο (ΦΔΘ 145/ηεχρνο Α‟). 

9. Ρνπ Λ. 4238/2014 πεξί «Ξξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ γείαο (Ξ.Δ.Γ..)…..» 

10. Ρνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ11. 

11. Ρν ΦΔΘ 1110/30-12-2019  «Γηνξηζκφο Θνηλνχ Γηνηθεηή ζηα δηαζπλδεφκελα ΛΞΓΓ 

Λνζνθνκείσλ Γ.Λ.Α «Πηζκαλφγιεην - Ακαιία Φιέκηγθ» θαη «Γ.Λ. Ξαίδσλ Ξεληέιεο12. 

12. Ρν ΦΔΘ 37/21-01-2020 (ηεχρνο ΝΓΓ) «Γηνξηζκφο Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθήηξηαο ζην 

Γ.Λ. Ξαίδσλ Ξεληέιεο» 

13. To ππ.αξηζκ. 5244/21-5-2021 έγγξαθν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ιφγσ ηεο επηθείκελεο ιήμεο ηεο εηήζηαο ζχκβαζεο 

ζηηο 19-7-2021. 

14. Ρελ ππ.αξηζκ. 15/15-06-2022 Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (ζέκα 82) ΑΓΑ:6ΙΕΦ4690Υ5-9ΚΥ 
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ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΟΖΡΟΑ (Άξζξν 18 παξ. 2 & 4 θαη Ψξζξν 130 παξ. 1 ηνπ 

Λ.4412/2016) 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ζπληζηά ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4, εδ. ζ 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

  

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  (Άξζξν 20 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2, παξ.1. (11) ηνπ Λ. 4412/2016 ήηνη, θάζε θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηελ αγνξά ηελ πεξηγξαθφκελε ππεξεζία ζηα θάησζη παξαξηήκαηα. Δπηπιένλ ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

Γηα ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ππφ κνξθή ελψζεσλ ή πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη απηνί λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, γηα 

ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο (άξζξν 19 παξ. 2, Λ. 4412/2016). 

Δθφζνλ φκσο ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεη ζε έλσζε ή ζχκπξαμε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, απηή ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ε 

ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ. 3, Λ. 4412/2016). 

Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ. 3, Λ. 4412/2016). 

 

 ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο καδί  κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, ην έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ζα δεκνζηεπζνχλ: 

1. ζην ΘΖΚΓΖΠ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. ζην Ξξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ην Λ. 3861/2010 θαη  

3. ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο αξρήο : www.paidon-pentelis.gr  

 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ (Άξζξν 86 Ν.4412/2016) 

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).  

 
ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ (Άξζξα 73,74 & 75 Ν.4412/2016 , όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

12.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο,  πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα 

ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην Λ.2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ 

ηεο Νπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ (αξ. 4 Ξ.Γ. 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

12.2 Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα πεξεζία θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί 

νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην 

πξάμεη. 

12.3 Ρα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ 

αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν 

ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή 

πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007. 

12.4  Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο “πξνκεζεπηήο” αθνξά φιεο 

ηηο πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 

12.5 πεξγνιαβία (Άξζξα 58 θαη 131 Ν.4412/2016) 

Ζ πξνκήζεηα  δελ κπνξεί λα αλαηεζεί ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο. 

 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ (Άξζξα 96 θαη 121 ηνπ N.4412/2016) 

 

Ρόπνο / ρξόλνο δηελΩξγεηαο δηαγσληζκνύ. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΓΛΞΞ Ηππνθξάηνπο 8 Ξ 

Ξεληέιε   , ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο     31/ 08 /2022 

εκέξα     Ρ Δ Ρ Α Ο Ρ Ζ                       θαη ψξα 09:00  πκ (εκεξνκελία 

θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ). 

 

Ρόπνο / ρξόλνο ππνβνιΪο πξνζθνξώλ 

Νη   θάθεινη   ησλ   πξνζθνξψλ   ππνβάιινληαη   ζην   πξσηφθνιιν   ηεο   

πεξεζίαο,   ζηελ   δηεχζπλζε   ηεο παξαγξάθνπ 13.1 άλσ. 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη  κε : 

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο πεξεζίαο,  είηε 

(β)  κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ  

πεξεζία. 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 

ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ - ΓΙΥΠΠΑ - ΙΝΗΞΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  (άξζξα 92 έσο 96 ηνπ 

Ν.4412/2016) 

Ρξόπνο ππνβνιΪο πξνζθνξώλ 

Θάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνύ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016 ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

Α. Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» κε ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ 

Β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

Γ. Ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο 

Γ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & 

Δ. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα). 

Ζ έλδεημε « ΞΟΝΠΝΣΖ ! Ζ πξνζθνξά λα κελ απνζθξαγηζηεί 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα 

εκπεξηέρεη ηνπο ππνθαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 92 παξ. 2 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο : 
 

Ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο ππνθαθέινπο: 

α) Μερσξηζηό ζθξαγηζκΩλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», (βιέπε παξ.14.2.Α ηεο παξνχζαο) 

β) Μερσξηζηό ζθξαγηζκΩλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», 

(βιέπε παξ. 14.2.Β ηεο παξνχζαο). Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 
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δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 

γ) Μερσξηζηό ζθξαγηζκΩλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», 

(βιέπε παξ. 14.2.Γ ηεο παξνχζαο). 

Όινη νη παξαπάλσ ΦΑΘΔΙΝΗ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ηελ νλνκαζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ. «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», «ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ») θαη ηελ πιήξε «ΔΞΥΛΚΗΑ» ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Ξεξηερόκελν επΫ κΩξνπο θαθΩισλ 

α. ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο (Άξζξν 93 Λ. 4412/2016) 

Ν θάθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο» πεξηέρεη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν), επί πνηλή απνθιεηζκνχ εμήο : 

1. Η. ΔλεκεξσκΩλε πεύζπλε ΓΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/86, ζπκθψλσο πεξ. (αα) ηνπ εδ.(β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Λ 4412/2016, ε 

νπνία πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ θαη ζηελ νπνία :  

(α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.  

(β) λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο:  

1) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην 

αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016,  

2) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016,  

3) Γελ ηεινύλ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016  

4) Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Ν. 4412/2016.  

(γ) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

πεξεζία γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 

Λ.4412/2016 θαη εθφζνλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζηνλ πξνζθέξνληα λα νθείιεη 

ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412/2016.  

(2) Απνδεηθηηθό Ωγγξαθν λνκηκνπνΫεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (παξαζηαηηθφ 

/έγγξαθν ζχζηαζεο εηαηξείαο) ζπκθψλσο πεξ. (γγ) ηνπ εδ. (β)ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ 

Λ.4412/2016.  

(3) Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην 

δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπν ηνπο ζπκθψλσο πεξ. (δδ) ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ 

Λ 4412/2016. 

 
Πηηο  πεξηπηψζεηο, ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, 

ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ 

ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ 

έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο 

εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε 

ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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 Νη αιινδαπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ 

πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία 

απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73 (σο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 

22 ην Λ. 4782/2021), ππνβνιή  ππεχζπλεο δήισζεο, όηη δε ζπληξΩρνπλ ιόγνη 

απνθιεηζκνύ  

Ξιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεύζπλε δΪισζε όηη δελ Ωρεη εθδνζεΫ 

δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ απόθαζε κε ηειεζΫδηθε θαη δεζκεπηηθΪ ηζρύ γηα ηελ 

αζΩηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο όζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θόξσλ Ϊ 

εηζθνξώλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο. 

Όζν αθνξά ζην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4412/2016, σο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε άξζξν 23 ηνπ 

Λ. 4782/2021 (αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ παξ. 

1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 73), θαη κέρξη  ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαιφγνπ απνθιεηζζέλησλ ζηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ, ε 

νπνία ζα ηεξείηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη απφ ηελ ΔΑΑΓΖΠ, απαηηείηαη ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, λα θαηαζέζεη ππεύζπλε δΪισζε 

πεξΫ κε επηβνιΪο ζε βΨξνο ηνπ ηεο θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, 

ζύκθσλα ηηο δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο (πεξί απνθιεηζκνχ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, γηα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα).  

Πηελ πεξίπησζε Έλσζεο Νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

Γηα ηηο ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβΨιινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ, ηα δηθαηνινγεηηθΨ 

ζπκκεηνρΪο θαη θαηαθύξσζεο ππνβΨιινληαη γηα θΨζε κΩινο ηεο Ωλσζεο ρσξηζηΨ. 

 

 

 ΡερληθΪ πξνζθνξΨ  (άξζξν 92 θαη 94 – παξ. 4 ηνπ Λ. 4412/2016) 

Ν θάθεινο «ΡερληθΪ πξνζθνξΨ» πεξηέρεη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν), επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνύ .ηα εμήο : 

1. πεύζπλε δΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ 
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πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία: 
i) δειψλεη ηελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ α΄ ηεο παξνχζαο. 

2 Όια ηα έγγξαθα, Ξηζηνπνηεηηθά ή δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ηδίσο ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

ηερληθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη απνδεηθλχνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπ λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β‟ θαη φζα έγγξαθα αλαθέξνληαη ζηνπο 

φξνπο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ξαξάξηεκα Ξξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ.  

  ΝηθνλνκηθΪ  πξνζθνξΨ (άξζξν 95 Λ. 4412/2016) 

Ν θάθεινο «ΝηθνλνκηθΪ  πξνζθνξΨ» πεξηέρεη  ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD-R,DVD-R ε flash memory αξρεία ζε κνξθή 

Microsoft office), επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνύ, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, ζχκθσλα κε ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο δηαθήξπμεο .   

Πην θΨθειν ηεο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο νθεΫιεη θΨζε δηαγσληδόκελνο θαη 

ζηελ πεξΫπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ Ϊ Ωλσζεο πξνζώπσλ ν λόκηκνο 

εθπξόζσπόο ηνπ λα θαηαζΩζεη ηελ αληΫζηνηρε ζειΫδα θαηαρώξεζεο κε ηελ 

ηηκΪ ηεο πξνζθεξόκελεο ππεξεζΫαο ηνπ παξαηεξεηεξΫνπ ηηκώλ ηεο ΔΞ 

(εθόζνλ ππΨξρεη) ηεο ηειεπηαΫαο θαηαρώξεζεο πξηλ ην δηαγσληζκό Ϊ αιιηώο 

λα ππνβΨιεη ππεύζπλε δΪισζε όηη δελ ππΨξρεη ε ππεξεζΫα θαηαρσξεκΩλε 

ζην παξαηεξεηΪξην ηηκώλ ηε ζπγθεθξηκΩλε εκεξνκελΫα ηεο ππνβνιΪο ηεο 

πξνζθνξΨο. (κε πνηλΪ απόξξηςεο). 
Υο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο, ζε επξψ. 
Ρν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληνο ζα δνζεί κε ζπλνιηθή ηηκή πξν ΦΞΑ 
θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 
Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα 
μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε.  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ζα ηζρχεη δε θαη ζα δεζκεχεη ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηε πιήξε 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΞΑ. Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο 

ηηκήο αξηζκεηηθψλ θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ 

ππεξεζηψλ, ηζρχνπλ επηπιένλ ηα αθφινπζα:  

 

Γιώζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα  

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε 

ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη 

λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε 

απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ 

δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί 

Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε 

ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 
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δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 

θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην 

Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 

ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ 

επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 

ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη 

ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία  βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη 

ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα (π.ρ. αγγιηθή) ρσξίο 

λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Α. Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Β. Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ή ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ, δεηνχληαη PROSPECTUS, ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια 

έληππα κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν θιπ, απηά ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαγξαθφκελα ζηνπο εηδηθνχο απηνχο φξνπο θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Αλ δελ 

νξίδνπλ αιιηψο, απηά ππνβάιινληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Γεπηεξεπφλησο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηνπο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ρσξίο 

κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε ηελ επηθχιαμε φηη αλ δεηεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, νη ζπκκεηέρνληεο, επί πνηλήο απνξξίςεσο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

εληφο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, λα πξνζθνκίζνπλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ηα παξαπάλσ ηερληθά θπιιάδηα, PROSPECTUS, έληππα, θιπ. 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

 

ΙνηπΨ ζηνηρεΫα 
Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξαθνχληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα ή ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε 
είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο 
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο ζπληνληζηήο απηήο. 

Ρα  δεκφζηα  θαη ηδησηηθά  έγγξαθα, θαζψο  θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα  έγγξαθα  

ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 1 ηνπ Λ.4250/2014 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη 

γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ  (Άξζξν 72 Ν. 4782/2021 

 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 3 θαη 

εθφζνλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε. 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: Γελ απαηηεΫηαη. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  Γελ ΑπαηηεΫηαη. 

«Νη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο λα παξάζρεη 

«εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ζε πνζνζηφ επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα 
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πξναίξεζεο. Ρν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ζε 

ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) θαη γηα ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%). Ζ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ». 

 

   

ΡΗΚΔΠ 

1.1. Νη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

1.2. Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:           

         Η.  Ρηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Ξ .Α. 

       Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Ξ. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

Ρηκέο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα ηηκή αλά είδνο ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 

1.3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ 

ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ 

ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

πέληε. 

1.4. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξΨ δελ πξνθύπηεη κε ζαθΪλεηα ε πξνζθεξόκελε 

ηηκΪ, ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

1.5. ΞξνζθνξΩο πνπ ζα ζΩηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγΪο ηεο ηηκΪο απνξξΫπηνληαη 

σο απαξΨδεθηεο. 

1.6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά 

νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπ Λ.4412/2016 . 

1.7. Όηαλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα αγαζά ή ηηο 

ππεξεζίεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ 

ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Αλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο ηεο άλσ πξνζεζκίαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ε πξνζθνξά 

ηνπ απνξξίπηεηαη Υο κε θαλνληθή απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά, εάλ δηαπηζηψζνπλ φηη είλαη 

αζπλήζηζηα ρακειή, δηφηη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 - 105 ηνπ Λ. 4412/2016 σο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηα άξζξα 43 -45 Λ. 4782/2021). Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 
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δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηνπο νξηζηηθψο απνθιεηζζέληεο θαη ηδίσο, 

φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Λ. 4412/2016 κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη  

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 άξζξν 105 Λ. 4412/2016 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε άξζξν 45 Λ. 

4782/2021). 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο (παξ. 3, άξζξν 105 Λ. 4412/2016 

σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε άξζξν 45 Λ. 4782/2021), ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 

αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο (παξ. 4 

άξζξν 105 Λ. 4412/2016 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε άξζξν 45 Λ. 4782/2021). Ζ πξφζθιεζε 

ηεο παξ. 4 απεπζχλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο Απφθαζεο θαηαθχξσζεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ηελ παξ. 

8 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ηεο παξ. 4 ζηνλ αλάδνρν ( πξνζέιεπζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ) 

ΣΟΝΛΝΠ-ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 

Υο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

Ν ΘΝΗΛΝΠ  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 

 

 

ΖΙΗΑΠ ΓΑΙΑΦΛΑΠ 
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 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
 

ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 
 

Ζ πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ησλ θάησζη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο 

ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πεξηιακβάλεηαη ζην «Ξαξάξηεκα Α» ηνπ παξφληνο 
εγγξάθνπ.   
 

1. ΑληηθεΫκελν ησλ εξγαζηώλ 
Ρν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, πεξηιακβάλεη:  
1.1. Ρηο εξγαζίεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κνλάδαο 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη ησλ Σεηξνπξγείσλ Α & Β (Ξαξάξηεκα «Β» παξάγξαθνο Α).  

1.2. Ρηο εξγαζίεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ηνπ Γ ρεηξνπξγείνπ 
(Ξαξάξηεκα «Β» παξάγξαθνο Β) 

1.3. Ρηο εξγαζίεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ αεξφςπθηνπ ςχθηε  ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 
(Ξαξάξηεκα «Β» παξάγξαθνο Γ) 

1.4. Ρηο εξγαζίεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ησλ δχν θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ηνπ αμνληθνχ 
ηνκνγξάθνπ (Ξαξάξηεκα «Β» παξάγξαθνο Γ) 

 
Νη ρξφλνη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο φισλ ησλ αλσηέξσ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 
ζηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα. Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηεινχληαη θπξίσο ζε εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο ελψ κέξνο ησλ εξγαζηψλ ίζσο (ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα άξλεζεο ν αλάδνρνο)  
απαηηεζεί λα γίλεη Παββαηνθχξηαθα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Δηδηθφηεξα νη εηήζηεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ΘΘΚ ησλ ρεηξνπξγείσλ ζα εθηειεζζνχλ 
Παββαηνθχξηαθν, θαηφπηλ ζρεηηθήο ππφδεημεο απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, ελψ νη εηήζηεο 

εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ΘΘΚ ηεο ΚΔΘ ζα εθηειεζζνχλ θαινθαηξηλνχο κήλεο φηαλ ε ΚΔΘ ζα 
είλαη θιεηζηή.  
Οεηά ζεκεηψλεηαη φηη φια ηα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ  απνιχκαλζε θαη 
αξσκαηηζκφ ησλ θιηκαηηζηηθψλ θαη ησλ δηθηχσλ, ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο 
Δλδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ ηνπ 
λνζνθνκείνπ, φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα απηψλ γηα ρξήζε ζε λνζνθνκεία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα 
πξνβεί ζηελ ρξήζε ησλ ζθεπαζκάησλ ρσξίο ηελ αλσηέξσ έγγξαθε έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή.  
Πε πεξηπηψζεηο βιαβψλ ησλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, 

(εθηφο ησλ θιηκαηηζηηθψλ δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1.8), ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη επί ηφπνπ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, εληόο ηξηώλ (3) σξώλ από 
ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο (έγγξαθε ή πξνθνξηθή) θαη ζε εκέξεο αξγίαο, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Θαη‟ εμαίξεζε θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηε Ρερληθή 
πεξεζία κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί επηζθεπή ηηο εκέξεο Παββάηνπ, Θπξηαθήο θαη ελ γέλεη 
αξγηψλ, γηα ηελ νκαιή  ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Οεηά επηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε 
αδπλακίαο ή άξλεζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζα επηβάιινληαη πξφζηηκα βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ 
πνηληθψλ ξεηξψλ. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα επηζθεπή βιαβψλ. 
Νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη ρσξίο θακία δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ  εξγαζηψλ (άξζξν 6), ελψ πξέπεη λα δνζεί 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα απνθεπρζνχλ δεκηέο ζηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ λνζνθνκείνπ. 
   
 
 
 

 
2. ΓεληθΩο ππνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 Ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα 
θαηά λφκν αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ αηπρήκαηα γηα ηα 
νπνία θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε. 

 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, 

νδεγίεο θαη γεληθά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 
 Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ πνπ ζα θαηέρεη ηηο θαηά λφκν 

απαηηνχκελεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη κε δηθή ηνπ 
επζχλε θαη δαπάλε, θάζε κέηξν απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη έγθαηξε εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ. 

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε έκπεηξν πξνζσπηθφ, ηνπ νπνίνπ είλαη ν 
απνθιεηζηηθφο εξγνδφηεο θαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη παληφο ηξίηνπ γηα ηελ αθξηβή 
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ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Νη θάζε είδνπο θαηαβνιέο πξνο ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

 Ζ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη 
ηελ ππνβνιή εληχπνπ ζπληήξεζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. Πην έληππν ζπληήξεζεο ζα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ 
εθηειέζζεθαλ θαζψο θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

 Νη δηαγσληδφκελνη πξηλ ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνρξενύληαη λα επηζθεθζνχλ 

φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφςε έξγν γηα λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 
ζπλζεθψλ. Θαηά ηελ επίζθεςε ηνπο ζα παξαιακβάλνπλ βεβαίσζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο 
ηνπ λνζνθνκείνπ, φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη γλσξίζεη κε επηηφπηα εμέηαζε ηεο ζέζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ρψξσλ, ησλ πξνζπειάζεσλ πξνο απηνχο, ηεο ζεκεξηλήο (δει θαηά 
ηνλ ρξφλν ηνπ δηαγσληζκνχ) θαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φηη έρεη ελεκεξσζεί γηα 
φιεο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ 

κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ζην 
θφζηνο ηνπο. Ζ βεβαίσζε ηεο Ρερληθήο ππεξεζίαο ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν 
ηνπ ππνςήθηνπ. 

 
3. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρΪο 

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη θπζηθά (ζπλεξγαηηθφ ζρήκα θπζηθψλ πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία 
θπζηθψλ πξνζψπσλ) ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 Δπεηδή ην έξγν αθνξά Λνζνθνκείν θαη πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ πνπ αθνξά ΚΔΘ & 

Σεηξνπξγεία φπνπ απαηηείηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζκνχ θαζ' φιε ηε 
ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ νη αλσηέξσ αλάγθεο ηνπ 
έξγνπ, ζα πξέπεη νη  ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ, ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπο, 
ηνπιΨρηζηνλ δύν Ρερληθνύο ςπθηηθώλ εγθαηαζηΨζεσλ νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ άδεηα 
Δξγνδεγνχ Τπθηηθνχ,  κε ηα αλάινγα έγγξαθα,  φπσο πξνβιέπεηαη απφ  ηηο  δηαηάμεηο ηνπ  
ΞΓ 1/2013 ΦΔΘ Α‟ 3/2013, (άξζξν 3 παξα. 3 θαη άξζξν 7 παξα.1). Νη ΔξγνδεγνΫ 

ΤπθηηθνΫ ζα πξΩπεη λα δηαζΩηνπλ Ξηζηνπνηεηηθό ΘαηεγνξΫαο Η, ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 
18694/658/Δ 103 ΦΔΘ Β/1232/2012 θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 2067/2015. Ρα 
αλσηέξσ, ζα απνδεηθλχνληαη κε ππνβνιή αληηγξάθσλ ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη 
πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη κε ηνλ Ξίλαθα Ξξνζσπηθνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο κε ην  
πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπο, Κεραλνιφγν-

Κεραληθφ ή Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Ρν 
αλσηέξσ, ζα απνδεηθλχεηαη κε ππνβνιή αληηγξάθνπ ηνπ πηπρίνπ & ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, 
θαζψο θαη κε ηνλ Ξίλαθα Ξξνζσπηθνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

 Λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία) ζε 
ζπληήξεζε θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ Λνζνθνκείσλ (λα πξνζθνκηζηνχλ 

αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο  ή/θαη ζπκβάζεηο). 
 Ρα  Φπζηθά (ζπλεξγαηηθφ ζρήκα θπζηθψλ  πξνζψπσλ,  θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή εηαηξηθψλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ) ή Λνκηθά πξφζσπα (Δηαηξείεο φισλ  ησλ κνξθψλ) πξέπεη λα 
θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ  ISO 9001:2008, πεξί πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε 
πεδΫν εθαξκνγΪο αλΨινγεο εξγαζΫεο, πνπ λα πηζηνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ  
Θαλνληζκψλ αξηζ. 517/2014 & 2067/2015, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα θαηαζέζεη κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ.  

 Λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ΗSO 14001:2004 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε 
πεδΫν εθαξκνγΪο αλΨινγεο εξγαζΫεο, πνπ λα πηζηνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ  

Θαλνληζκψλ αξηζ. 517/2014 & 2067/2015, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα θαηαζέζεη κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ. 

 Λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ΔΙΝΡ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 πεξί ζπζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο ηεο γείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, κε πεδΫν εθαξκνγΪο αλΨινγεο 
εξγαζΫεο, πνπ λα πηζηνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκψλ 517/2014 & 2067/2015, 
αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 Λα δηαζέηνπλ αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζχκθσλα κε ην Λ.3844/2010 (άξζξν 24) 
θαη ΞΓ 1/13 (άξζξν 7), πνπ λα θαιχπηεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Αληίγξαθν ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ ζα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 Νη δηαγσληδφκελνη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ  βεβαίσζε φηη 
έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ νπνία κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ 
ηελ Ρερληθή πεξεζία, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Όια ηα παξαπάλσ δεηνύκελα έγγξαθα, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ από ηνπο 

ππνςήθηνπο κε ηελ Σερληθή πξνζθνξά ηνπο, ε δε κε ππνβνιή ηνπο ζπληζηά ιόγν 
απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
 

4. ΝηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ππνςεθΫσλ 
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ ζα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζΫεο 
πνπ πεξηγξΨθνληαη ζηελ παξνύζα ηερληθΪ πξνδηαγξαθΪ, θαζώο θαη ε πξνκΪζεηα ησλ 
πιηθώλ θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφθηιηξα θαη ζαθθφθηιηξα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1.1 θαη 1.2, θαη  ηα απόιπηα 
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θίιηξα ηεο παξαγξάθνπ 1.1, ζα πξνκεζεπζνύλ από ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη ζα 
πεξηιακβΨλνληαη (ινγΫδνληαη) ζηελ νηθνλνκηθΪ ηνπ πξνζθνξΨ. Νη πξνδηαγξαθέο ησλ σο 
άλσ θίιηξσλ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Ξαξάξηεκα Α» (παξάγξαθνη 1.6 θαη 2.6.)  
Ζ δαπάλε ησλ ινηπψλ αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ πηζαλφλ απαηηεζνχλ (ςπθηηθά 

πγξά, ηκάληεο, ξνπιεκάλ θιπ), γηα ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζα βαξχλεη ην 
Λνζνθνκείν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηεζνχλ αληαιιαθηηθά ή αλαιψζηκα ηα 
νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ελεκεξψλεη ηελ Ρερληθή ππεξεζία γηα ην θφζηνο απηψλ θαη ην Λνζνθνκείν ζα απνθαζίδεη 
εάλ ζα αλαζέηεη ηελ  πξνκήζεηα απηψλ ζηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή ζα πξνκεζεχεηαη απηά απφ 
άιινπο πξνκεζεπηέο. Απαηηείηαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν γηα ηελ 
πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ πιηθψλ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επίζεκεο 
ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ, φπσο εθάζηνηε δηακνξθψλνληαη (εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζε 
απηφ). 

Πηελ σο άλσ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ ππνςήθηνπ 
Αλαδφρνπ, φπσο ελδεηθηηθά: κηζζνί πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 
δαπάλεο κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, δαπάλεο εμνπιηζκνχ, θφξνη, θξαηήζεηο θαη 
ελ γέλεη θάζε δαπάλε έζησ θαη εάλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αλσηέξσ αιιά απαηηείηαη γηα ηελ 
άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  
Η ζύγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ζπλνιηθήο 
ηηκήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην θόζηνο όισλ ησλ εξγαζηώλ, ησλ απόιπησλ θίιηξσλ θαη 

ησλ πιηθώλ θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο.  

Απαηηείηαη λα δνζεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Γηαγσληζκφ  αλαιπηηθή 
θαηάζηαζε ρξεψζεσλ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο κεηά ησλ πιηθψλ, φπσο απνηππψλνληαη ζην 
Ξαξάξηεκα Β. 
 
 

5. ΞνηληθΩο ξΪηξεο 

Ξέξαλ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ξεηά επηζεκαίλεηαη 
φηη ζε πεξηπηψζεηο βιάβεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (εθηφο ησλ θιηκαηηζηηθψλ 
δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1.8), ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο εηδνπνηείηαη 
(πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο) απφ ηελ αξκφδηα Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη 
ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη επί ηφπνπ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, εληόο ηξηώλ (3) σξώλ από 
ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο (έγγξαθε ή πξνθνξηθή) θαη ζε εκέξεο αξγίαο, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
Θαη‟ εμαίξεζε θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηε Ρερληθή πεξεζία κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί 
επηζθεπή ηηο εκέξεο Παββάηνπ, Θπξηαθήο θαη ελ γέλεη αξγηψλ, γηα ηελ νκαιή  ιεηηνπξγία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε βιάβεο πνπ ζα αθνξά ηηο θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ΜΔΘ 

θαη ρεηξνπξγείσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα δηαπηζησζεί ππέξβαζε ηεο ηξίσξεο πξνζεζκίαο, ζα 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 150 € αλά ψξα.  

Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ηξίσξεο πξνζεζκίαο απφ ηελ αλαγγειία βιάβεο γηα ηνλ ινηπφ 
εμνπιηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα, ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 50€ αλά ψξα.  
Οεηά ζεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, πέξαλ ηεο επηβνιήο 
ηεο πνηληθήο ξήηξαο, ην λνζνθνκείν δχλαηαη λα θαιέζεη άιινλ Αλάδνρν, γηα ηελ επηζθεπή, ελψ 
ζε ζπλερείο ππεξβάζεηο ηεο πξνζεζκίαο, ην λνζνθνκείν δχλαηαη λα πξνβεί ζε έθπησζε ηνπ 
Αλαδφρνπ. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί έιιεηςε πξνζσπηθνχ ή 
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηθαηνιφγεζε θαζπζηεξήζεσλ ζηελ επηζθεπή ησλ ςπθηηθψλ 

κεραλεκάησλ.  
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Ρερληθή ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ 
γηα ην αλαιπηηθφ θφζηνο απνθαηάζηαζεο εθάζηεο βιάβεο, ην δε Λνζνθνκείν ζα απνθαζίδεη 
εάλ ζα αλαζέηεη ηελ επηζθεπή ζηνλ Αλάδνρν ή ζε άιινλ, εθφζνλ θξηζεί ην πξνηεηλφκελν 
θφζηνο σο ππεξβνιηθφ. Δίλαη επλφεην φηη ζα γίλεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα 
απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη πάληα κε γλψκνλα ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
 

6. Όξνη πηζηνπνΫεζεο εξγαζηώλ 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κεηά απφ ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Γηεχζπλζεο, ζα νξίζεη επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ησλ ζρεηηθψλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη ε νπνία ζα ειέγρεη ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε εθηέιεζε ηνπο. Ρα ζηάδηα 

ηνπ ειέγρνπ νξίδνληαη σο εμήο: 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα : 
-Ξαξαδίδεη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ αληίγξαθν ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ εξγαζηψλ 
αλά επίζθεςε ην νπνίν ζα έρεη πεδίν ζπλππνγξαθήο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο 
ηερληθήο ππεξεζίαο ή ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο πνπ επξίζθνληαη ηα κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ.  
-Δθδίδεη αλά ηξίκελν βεβαίσζε κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο (ή έθηαθηεο ιφγσ βιαβψλ) 
πνπ ηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε αλά είδνο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
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παξαξηήκαηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ κε απηέο 
δειηίνπ επηζθεπήο ή δειηίνπ απνζηνιήο .  
Πηελ ζπλέρεηα ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηηκνινγεί αλά ηξίκελν ηηο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απφιπησλ θίιηξσλ, ζαθνθηιηξσλ, πξνθηιηξσλ   θαη ησλ πιηθψλ 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ζα ππνγξάθεη ηα 
πξσηφθνιια παξαιαβήο ησλ ηηκνινγίσλ εθφζνλ έρεη ηεξεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία.    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 

1.Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) 
Αλαιπηηθά ε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο ΚΔΘ, απνηειείηαη απφ ηα θάησζη : 
 

1.1. κία Θεληξηθή Θιηκαηηζηηθή Κνλάδα (ΘΘΚ) „‟ Λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ „‟ κε αλεκηζηήξα 
πξνζαγσγήο παξνρήο αέξα 2.300 θ.κ./σ , αλεκηζηήξα απφξξηςεο παξνρήο αέξα 2.070 
θ.κ./σ, ςπθηηθφ, ζεξκαληηθφ θαη πξνζεξκαληηθφ ζηνηρείν, ελαιιάθηε πιαθνεηδή αέξα-
αέξα, ερνπαγίδα πξνζαγσγήο, ελψ ε κεηαζέξκαλζε γηα ηελ ηειηθή ξχζκηζε 
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γίλεηαη απφ ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν. 

1.2. έλαο αεξφςπθηνο ςχθηεο λεξνχ – γιπθφιεο, κε δχν αλεμάξηεηα θπθιψκαηα, ςπθηηθήο 

ηζρχνο 46,7KW . 
1.3. έλαο απηφλνκνο πγξαληήξαο αηκνχ παξαγσγήο 23 θηιψλ/ψξα γηα ηελ χγξαλζε ζην 

ηκήκα ζηνηρείσλ ηεο ΘΘΚ.  
1.4. δχν (2) αληιηεο ςπρξνχ λεξνχ (ε κία εθεδξηθή ηεο άιιεο)  γηα ην ςπρξνζηάζην ηνπ 

Τχθηε.  
1.5. αεξαγσγνχο πξνζαγσγήο θαη απφξξηςεο ( κε θπθιηθή δηαηνκή)  απφ ηελ ΘΘΚ έσο ηελ 

Κ.Δ.Θ., αξρηθήο δηαηνκήο Φ 350 mm. Ν αεξαγσγφο πξνζαγσγήο απφ δηαηνκή Φ350 

αιιάδεη ζε νξζνγσληθή δηαηνκή κεηαβαιιφκελε απφ 35ρ50cm ζε 35ρ35cm θαη ηέινο 

30ρ30cm θαη ηξνθνδνηεί έμε (6) εχθακπηνπο κνλσκέλνπο αεξαγσγνχο Φ 200 mm, πνπ 
κε ηελ ζεηξά ηνπο πξνζάγνπλ ηνλ επεμεξγαζκέλν αέξα ζηα 6 θηβψηηα ησλ απφιπησλ 
θίιηξσλ ( 4 ζηνλ θπξίσο ρψξν θαη 2 ζηηο κνλψζεηο ), πνπ βξίζθνληαη ζηελ ςεπδνξνθή 
ηεο Κ.Δ.Θ. Ζ απφξξηςε ηνπ αέξα γίλεηαη κε αληίζηνηρεο δηαθιαδψζεηο αεξαγσγψλ γηα 
ηνλ θπξίσο ρψξν θαη ηηο κνλψζεηο ( Φ350, ζπιιέθηεο θαη Φ200 ) θαη απφ ηνλ ζπιιέθηε 
απφξξηςεο κε έμε (6) εχθακπηνπο αεξαγσγνχο Φ 180 mm κέζα ζηελ ςεπδνξνθή, νη 

νπνίνη θαηαιήγνπλ ζε έμε (6) θαηαθφξπθνπο αεξαγσγνχο Φ180 πνπ αλαξξνθνχλ αέξα 
απφ ην δάπεδν κέζσ ζηνκίνπ αινπκηλίνπ 250Σ200mm.    

1.6. έμε (6) απφιπηα θίιηξα θιάζεο H14 ζχκθσλα κε ΔΛ1822 γηα ηελ Κ.Δ.Θ., ηέζζεξα γηα 
ηνλ θπξίσο ρψξν δηαζηάζεσλ 545Σ545Σ69, θαη δχν γηα ηα δσκάηηα ησλ κνλψζεσλ. 

1.7. Ρξία (3) πξφθηιηξα θαηάιιεια γηα θαηαθξάηεζε κεγάισλ ζσκαηηδίσλ θιάζεο G4 
ζχκθσλα κε ΔΛ779, δηαζηάζεσλ 490Σ592Σ48 

1.8. έλα (1) ζαθθφθηιηξν θαηάιιειν γηα θαηαθξάηεζε κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 
ζσκαηηδίσλ θιάζεο F7 ζχκθσλα κε ΔΛ779. δηαζηάζεσλ 490Σ592 

1.9. πίλαθαο θιηκαηηζκνχ θαη πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε ηνλ θεληξηθφ ειεγθηή, ηηο εληνιέο γηα 
ηηο ηξίνδεο ςπθηηθνχ θαη ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζεξβνκνηέξ ησλ dampers, ηα 
inverters ζηνπο Ζ/Θ ησλ αλεκηζηήξσλ, δηαθνξηθνί πξεζζνζηάηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο ξππαξφηεηαο ησλ απφιπησλ θίιηξσλ, ζεξκνζηάηεο αεξαγσγνχ, 
ρψξσλ, πγξνζηάηεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο 

ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη ππεξπίεζεο ζηνλ ρψξν ηεο Κ.Δ.Θ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη 
κία ηξίνδε βάλα δηαηνκήο 1 ½΄΄ γηα ην ςπθηηθφ ζηνηρείν, κία ηξίνδε βάλα δηαηνκήο 1 ΄΄ 
γηα ην ζεξκαληηθφ - κεηαζεξκαληηθφ ζηνηρείν, κία ηξίνδε βάλα δηαηνκήο 1/2‟‟  γηα ην 
πξνζεξκαληηθφ ζηνηρείν. Όιεο νη ηξίνδεο είλαη ηχπνπ έδξαο κε αλαινγηθφ θηλεηήξα 24 
VAC.  
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2.Υεηξνπξγεία 
Αλαιπηηθά ε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε ησλ ρεηξνπξγείσλ, απνηειείηαη απφ ηα θάησζη 
: 

 
2.1. κία Θεληξηθή Θιηκαηηζηηθή Κνλάδα (ΘΘΚ) „‟ Λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ „‟ κε αλεκηζηήξα 

πξνζαγσγήο παξνρήο αέξα 3.100 θ.κ./σ , αλεκηζηήξα απφξξηςεο παξνρήο αέξα 2.650 

θ.κ./σ, ςπθηηθφ, ζεξκαληηθφ θαη πξνζεξκαληηθφ ζηνηρείν, ελαιιάθηε πιαθνεηδή αέξα-
αέξα, ερνπαγίδα πξνζαγσγήο, ζαθθφθηιηξα θαη δχν ηκήκαηα κεηαζεξκαληηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ ζεξκνθξαζία θάζε ρεηξνπξγείνπ ρσξηζηά. 

2.2. έλαο αεξφςπθηνο ςχθηεο λεξνχ – γιπθφιεο, κε δχν αλεμάξηεηα θπθιψκαηα, ςπθηηθήο 
ηζρχνο 54 KW  

2.3. έλαο απηφλνκνο πγξαληήξαο αηκνχ, παξαγσγήο 23 θηιψλ/ψξα γηα ηελ χγξαλζε ζην 

ηκήκα ζηνηρείσλ ηεο ΘΘΚ.  
2.4. δχν (2) αληιίεο ςπρξνχ λεξνχ (ε κία εθεδξηθή ηεο άιιεο)  γηα ην ςπρξνζηάζην ηνπ 

Τχθηε.  
2.5. αεξαγσγνχο πξνζαγσγήο θαη απφξξηςεο ( κε θπθιηθή δηαηνκή)  απφ ηελ ΘΘΚ έσο ηα 

ρεηξνπξγεία, αξρηθήο δηαηνκήο Φ 400 mm, δηαθιάδσζε εληφο ηνπ δηαδξφκνπ ζε Φ 
350mm γηα ην ρεηξνπξγείν Α ( Σ-1 ) , Φ 300mm γηα ην ρεηξνπξγείν Β ( Σ-2 ) θαη 
Σεηξνπξγείν ρ-3.  Ν θάζε θιάδνο πξνζαγσγήο κέζσ ζπιιέθηε ηξνθνδνηεί ηέζζεξηο (4) 

εχθακπηνπο κνλσκέλνπο αεξαγσγνχο Φ 250 mm, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο πξνζάγνπλ ηνλ 

επεμεξγαζκέλν αέξα ζηα 4 θηβψηηα ησλ απφιπησλ θίιηξσλ κε ηα δηάηξεηα ζηφκηα, πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ ςεπδνξνθή ηνπ θάζε ρεηξνπξγείνπ πάλσ απφ ηελ ρεηξνπξγηθή θιίλε. Ζ 
απφξξηςε ηνπ αέξα γίλεηαη κε αληίζηνηρεο δηαθιαδψζεηο αεξαγσγψλ γηα θάζε έλα 
ρεηξνπξγείν ( Φ400, Φ350, Φ300, ζπιιέθηεο ) θαη απφ ηνλ ζπιιέθηε απφξξηςεο κε 
ηέζζεξηο (4) εχθακπηνπο αεξαγσγνχο Φ 200 mm κέζα ζηελ ςεπδνξνθή, νη νπνίνη 
θαηαιήγνπλ ζε ηέζζεξηο (4) θαηαθφξπθνπο αεξαγσγνχο Φ200 πνπ αλαξξνθνχλ αέξα 

απφ ην δάπεδν κέζσ ζηνκίνπ αινπκηλίνπ 300Σ200mm.    
2.6. Δλλέα  (9) απφιπηα θίιηξα θιάζεο H14 ζχκθσλα κε ΔΛ1822, γηα ηα ρεηξνπξγεία Σ-1 

θαη Σ-2, Σ-3  ηέζζεξα ζε θάζε ρεηξνπξγείν δηαζηάζεσλ 610Σ610, κε ην θηβψηην 
ηνπο απφ αινπκίλην, πνπ θέξεη αλακνλή Φ 250mm γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αεξαγσγνχ 
πξνζαγσγήο θαη πξνζάγεη ηνλ αέξα κέζσ ησλ δηάηξεησλ ιεπθψλ ζηνκίσλ, 
εμαζθαιίδνληαο λεκαηηθή ξνή αέξα πάλσ απφ ηελ ρεηξνπξγηθή θιίλε. 

2.7. Ρξία (3) πξφθηιηξα  θαηάιιεια γηα θαηαθξάηεζε κεγάισλ ζσκαηηδίσλ θιάζεο G4 
ζχκθσλα κε ΔΛ779, δηαζηάζεσλ 490Σ592Σ48 

2.8. έλα (1) ζαθθφθηιηξν θαηάιιειν γηα θαηαθξάηεζε κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 
ζσκαηηδίσλ θιάζεο F7 ζχκθσλα κε ΔΛ779, δηαζηάζεσλ 490Σ592 

2.9. πίλαθαο θιηκαηηζκνχ θαη πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε ηνλ θεληξηθφ ειεγθηή, ηηο εληνιέο γηα 

ηηο ηξίνδεο ςπθηηθνχ θαη ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζεξβνκνηέξ ησλ dampers, ηα 
inverters ζηνπο Ζ/Θ ησλ αλεκηζηήξσλ, δηαθνξηθνί πξεζζνζηάηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο ξππαξφηεηαο ησλ απφιπησλ θίιηξσλ, ζεξκνζηάηεο αεξαγσγνχ, 
ρψξσλ, πγξνζηάηεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο 
ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη ππεξπίεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ θάζε ρεηξνπξγείνπ. Δπίζεο 
πεξηιακβάλεηαη κία ηξίνδε βάλα δηαηνκήο 1 ½΄΄ γηα ην ςπθηηθφ ζηνηρείν, κία ηξίνδε 
βάλα δηαηνκήο 1 ΄΄ γηα ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν, κίαο ηξίνδεο βάλλαο δηαηνκήο 1/2‟‟  γηα 
ην πξνζεξκαληηθφ ζηνηρείν θαη δχν ηξηφδσλ βαλψλ δηαηνκήο ½‟‟ γηα ηα κεηαζεξκαληηθά 
ζηνηρεία. Όιεο νη ηξίνδεο είλαη ηχπνπ έδξαο κε αλαινγηθφ θηλεηήξα 24 VAC.  

 
   
 ΘιηκαηηζηηθΪ κνλΨδα Γ ρεηξνπξγεΫνπ 
 
• Κάξθα αληιίαο : COODMAN 
• Ρχπνο : CPKF 36 - 58 

• Τπθηηθή απφδνζε : 36.000 Btu/hr   
• Θιηκαηηζηηθή : AIR TECHNIC 
• Ξαξνρή : 2000 m3/hr 

• Γηάζηαζε αεξαγσγψλ : 30 ρ 30 
• Κήθνο αεξαγσγψλ (ζπλνιηθφ) πεξίπνπ :15 κέηξα 
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3. Δμσηεξηθά ηαηξεία 
 

 Αεξφςπθηνο ςχθηεο λεξνχ ηεο Interclima: 

 Ρχπνο θιηκαηηζηηθήο ζπζθεπήο : MPCA - 070 
 Νλνκαζηηθή ςπθηηθή απφδνζε : 67,6 KW 
 Τπθηηθφ κέζν : R 407C 

 Ξνζφηεηα ςπθηηθνχ κέζνπ : 7800 gr/θχθισκα (2) 
 

 
4. Κιηκαηηζηηθέο κνλάδεο Αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ 
 

8.1 Θαλαιάηε κνλάδα θιηκαηηζκνχ 

 INVENTOR 
 Ρχπνο : ULT 60 
 Τπθηηθή απφδνζε : 60.000 Btu/hr   
 Τπθηηθφ πγξφ : R 410A 
 Ξνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ : 5 kg 
8.2 Θαλαιάηε κνλάδα θιηκαηηζκνχ 
 INVENTOR 

 Ρχπνο : ULS 24 

 Τπθηηθή απφδνζε : 23.880 Btu/hr   
 Τπθηηθφ πγξφ : R 410A 
 Ξνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ : 2,2 kg 
8.3 Θαζέηα θιηκαηηζκνχ 

     • INVENTOR 
     • Ρχπνο : RG10N(D2S) 

     • Τπθηηθή απφδνζε : 60.000 Btu/hr   
     • Τπθηηθφ πγξφ : R 32 

 Ξνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ : 3 kg 
       
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 
Α. ΔΡΓΑΙΔ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Μ.Δ.Θ. θαη 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΧΝ 
Α.1 Μεληαίεο εξγαζίεο 

 Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ 

 Έιεγρνο ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ   
 Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνχ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ 
 Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξχζκηζε απηψλ 
 Έιεγρνο απηνκαηηζκνχ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο 
 Καλνκεηξηθέο κεηξήζεηο πίεζεο θξχνπ λεξνχ 
 Έιεγρνο απηφκαηνπ πιήξσζεο εγθαηάζηαζεο 
 Γεληθφο έιεγρνο εγθαηάζηαζεο γηα πηζαλέο δηαξξνέο λεξνχ  
 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο-ζνξχβσλ αληιηψλ  

 Έιεγρνο καλνκεηξηθνχ αληιηψλ 
 Γεληθφο ειεθηξνινγηθφο έιεγρνο  
 Θαζαξηζκφο πξφθηιηξσλ θαη αληηθαηάζηαζε εάλ απαηηείηαη 
 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο αέξνο απφ ζχξεο θαη απφ θαξαβφπαλα ζχλδεζεο κε αεξαγσγνχο 
 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ λεξνχ & απνθαηάζηαζε απηψλ 
 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ - ηξηφδσλ - ζεξκνζηαηψλ 

 
 

 

Α.2 Σξηκεληαίεο εξγαζίεο 
Όιεο νη κεληαίεο εξγαζίεο θαη επηπξνζζέησο νη θαησηέξσ: 
 Έιεγρνο πηζαλψλ θζνξψλ & δηαξξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ 
 Έιεγρνο έδξαζεο αμνληθψλ αλεκηζηήξσλ 

 Έιεγρνο πξεζνζηαηψλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηψλ 
 Έιεγρνο & ξχζκηζε flow switch ςπρξνχ 
 Έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο  
 Έιεγρνο ξειέ εθθηλήζεσο 
 Ράλπζε & έιεγρνο ηκάλησλ 
 Ιίπαλζε θηλεηήξα 
 Ακπεξνκέηξεζε θαη έιεγρνο κνλψζεσλ θηλεηήξα. 
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Α.3 Δμακεληαίεο εξγαζίεο 
Όιεο νη κεληαίεο θαη ηξηκεληαίεο εξγαζίεο θαη επηπξνζζέησο νη θαησηέξσ: 
 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 
 Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηψλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ & έιεγρνο δπγνζηάζκηζεο 

 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ 
 Αληηθαηάζηαζε ζαθθόθηιηξσλ (πξνκήζεηαο Ννζνθνκείνπ) 
 

Α.4 Δηήζηεο εξγαζίεο 
Α.4.1 ΤΝΣΗΡΗΗ  Κ.Κ.Μ. 
 Υεκηθόο & κηθξνβηνινγηθόο θαζαξηζκόο ζηνηρείσλ ςπρξνύ & ζεξκνύ λεξνύ 
 Υεκηθόο θαζαξηζκόο ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο  
 Καζαξηζκόο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ & απνρέηεπζεο 
 Καζαξηζκόο θίιηξσλ αέξνο 

 Καζαξηζκόο θπγνθεληξηθώλ αλεκηζηήξσλ 
 Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο αέξνο  
 Λίπαλζε θαη έιεγρνο εδξάλσλ θπγνθεληξηθώλ αλεκηζηήξσλ 
 Έιεγρνο εζθεξνηξηβέσλ  
 Αληηθαηάζηαζε απόιπησλ θίιηξσλ(πξνκήζεηαο Αλαδόρνπ), Σάλπζε & έιεγρνο ηκάλησλ θαη 

αληηθαηάζηαζε, όπνπ απαηηείηαη 
 Λίπαλζε θηλεηήξα 

 Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηώλ θπγνθεληξηθώλ αλεκηζηήξσλ & έιεγρνο δπγνζηάζκηζεο 

 Έιεγρνο πηζαλώλ δηαξξνώλ λεξνύ & απνθαηάζηαζε απηώλ 
 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνύ - ηξηόδσλ - ζεξκνζηαηώλ 
 Ακπεξνκέηξεζε θαη έιεγρνο κνλώζεσλ θηλεηήξα. 
Α.4.2 ΤΝΣΗΡΗΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  

 Φέθαζκα ησλ ζηνηρείσλ κε εηδηθό δηάιπκα ρεκηθνύ πγξνύ γηα κηθξνβηνινγηθό θαζαξηζκό 

 Ξέπιπκα ηνπο, κε εηδηθό πηεζηηθό κεράλεκα 

 Έιεγρνο πηζαλώλ θζνξώλ  & δηαξξνώλ ησλ ζηνηρείσλ 

 Έιεγρνο έδξαζεο αμνληθώλ αλεκηζηήξσλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ 

 Έιεγρνο πηζαλώλ δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ 

 Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηώλ 

 Έιεγρνο ζνξύβσλ & θξαδαζκώλ 

 Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνύ 

 Έιεγρνο πξεζζνζηαηώλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηώλ 

 Έιεγρνο ζεξκνζηαηώλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξύζκηζε απηώλ 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 

 Έιεγρνο απηνκαηηζκνύ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ 

 Έιεγρνο ησλ ξειέ εθθηλήζεσο 

 Γεληθόο έιεγρνο γηα δηαξξνέο λεξνύ ζηα θπθιώκαηα 

 Έιεγρνο καλνκέηξσλ 

 Έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο 

 Έιεγρνο απηόκαηνπ πιήξσζεο 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε flow switch 

 Γεληθόο ειεθηξνινγηθόο έιεγρνο 

 Δθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηώλ 

 Ακπεξνκέηξεζε. 
Α.4.3 ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ  ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 

 Έιεγρνο απηνκαηηζκώλ, 

 ύζθημε επαθώλ, 

 Έιεγρνο όισλ ησλ παξειθόκελσλ κεξώλ (ηξίνδεο, πγξνζηάηεο θιπ), 

 Ακπεξνκέηξεζε, 

 Γεληθόο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Α.4.4 ΤΝΣΗΡΗΗ  ΑΔΡΑΓΧΓΧΝ & ΣΟΜΙΧΝ 
 
α. Αθαίξεζε ησλ ζηνκίσλ πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα, όπνπ απαηηείηαη θαη δηάλνημε 
αλνηγκάησλ (ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ δηθηύνπ)όπνπ απαηηείηαη. 
β. Μεραληθό θαζαξηζκό θαη απνκάθξπλζε όισλ ησλ ζσκαηηδίσλ (ζθόλεο, ρλνπδηώλ θιπ) ζε 

νιόθιεξν ην δίθηπν, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ βνπξηζώλ. 
γ. Δθαξκνγή ηζρπξήο αλαξξόθεζεο, γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη ζπιινγή όισλ ησλ ζσκαηηδίσλ 
(ζθόλεο, ρλνπδηώλ θιπ). 
Αλαιπηηθά: 
Μεραληζκόο απνξξόθεζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο παξαγόκελεο ζθόλεο από ηνλ θαζαξηζκό, πνπ 
πεξηιακβάλεη: 
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- Απνξξνθεηήξα πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο 
- Δύθακπηε ζσιήλα 
- αθθόθηιηξν θαηαθξάηεζεο ζθόλεο 
- Απόιπην θίιηξν ΗΔΡΑ, πςειήο ζπγθξάηεζεο επηβιαβώλ ζσκαηηδίσλ 

- Φεθαζκό κε ρεκηθό ζηηο επηθάλεηεο θαη μέβγαικα κέζσ ζπζθεπώλ πίεζεο - όπνπ απαηηείηαη. 
ε.    Οπηηθόο έιεγρνο εληόο ηνπ δηθηύνπ κε θάκεξα. 
ζη. Απνιύκαλζε ησλ δηθηύσλ, κε ηελ ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πγξώλ πξντόλησλ, θαηάιιεισλ γηα 

ηελ αλαιακβαλόκελε εξγαζία, κε πηζηνπνηεκέλε κηθξνβηνθηόλν δξάζε.  
δ.  Αξσκαηηζκόο ησλ δηθηύσλ κε ππναιιεξγηθό ρεκηθό πγξό – εθόζνλ απαηηείηαη. 
ε. Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηνκίσλ θαη θιείζηκν ησλ αλνηγκάησλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηώλ. 
Όια ηα πξντόληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ  απνιύκαλζε θαη αξσκαηηζκό ησλ δηθηύσλ, 
ζα ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δλδνλνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή 
Δλδνλνζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο 
πνπ ζα απνδεηθλύνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα απηώλ γηα ρξήζε ζε λνζνθνκεία. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν 
αλάδνρνο δελ δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ ρξήζε ησλ ζθεπαζκάησλ ρσξίο ηελ αλσηέξσ έγγξαθε 
έγθξηζε από ηελ επηηξνπή. 
Δπηπιένλ, κε ην πέξαο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, ζα ππνβιεζεί Πξσηόθνιιν ειέγρσλ θαη 
κεηξήζεσλ ζηνπο ρώξνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν θαζαξηζκόο & απνιύκαλζε ησλ 

αεξαγσγώλ, πνπ αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη: 

 Μέηξεζε ζσκαηηδηαθνύ θνξηίνπ 
 Μεηξήζεηο ηαρύηεηαο θαη ξνήο αέξα 
 Έιεγρνο ζπλζεθώλ πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο 
 Καζνξηζκόο δηαθνξηθώλ πηέζεσλ ρώξσλ 
 Μεηξήζεηο ζηαηηθήο πίεζεο θίιηξσλ 
 Μεηξήζεηο  παξνρήο αέξα 

 
 
 

Β. ΔΡΓΑΙΔ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ  Γ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ  
 

Β.1  ΔΣΗΙΑ (ΔΦΑΠΑΞ) ΤΝΣΗΡΗΗ 
Β.1.1 ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 
 Σεκηθφο & κηθξνβηνινγηθφο θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ 
 Θαζαξηζκφο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ & απνρέηεπζεο 
 Θαζαξηζκφο θίιηξσλ αέξνο θαη αληηθαηάζηαζε φπνπ απαηηείηαη 

 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο αέξνο απφ ζχξεο θαη απφ θαξαβφπαλα ζχλδεζεο κε αεξαγσγνχο. 
 Ιίπαλζε θαη έιεγρνο εδξάλσλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ. 

 Έιεγρνο εζθεξνηξηβέσλ  
 Ράλπζε & έιεγρνο ηκάλησλ 
 Ιίπαλζε θηλεηήξα 
 Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηψλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ & έιεγρνο δπγνζηάζκηζεο. 
 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ 
 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ - ηξηφδσλ - ζεξκνζηαηψλ 
  Ακπεξνκέηξεζε θαη έιεγρνο κνλψζεσλ θηλεηήξα. 

Β.1.2  ΑΝΣΛΙΑ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
 Έιεγρνο πνηφηεηαο ιαδηνχ & πηζαλψλ επξεκάησλ 
 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ 
 Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ 
 Έιεγρνο ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ   
 Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνχ 

 Τέθαζκα ηνπ ζηνηρείνπ κε εηδηθφ δηάιπκα ρεκηθνχ πγξνχ γηα κηθξνβηνινγηθφ θαζαξηζκφ 
 Μέπιπκα ηνπ condenser κε εηδηθφ πηεζηηθφ κεράλεκα 
 Έιεγρνο πηζαλψλ θζνξψλ  & δηαξξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ 

 Έιεγρνο έδξαζεο αμνληθψλ αλεκηζηήξσλ 
 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ 
 Δθθίλεζε θαη ακπεξνκέηξεζε 
 Έιεγρνο πξεζνζηαηψλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηψλ 

 Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξχζκηζε απηψλ 
 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 
 Έιεγρνο απηνκαηηζκνχ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο 
 Έιεγρνο ξειέ εθθηλήζεσο  
 Γεληθφο ειεθηξνινγηθφο έιεγρνο  
 Δθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηή    
 Ακπεξνκέηξεζε 

Β.1.3 ΤΝΣΗΡΗΗ  ΑΔΡΑΓΧΓΧΝ& ΣΟΜΙΧΝ 
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 Αθαίξεζε ησλ ζηνκίσλ πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα, φπνπ απαηηείηαη. 
 Γηάλνημε αλνηγκάησλ ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, φπνπ απαηηείηαη. 
 Κεραληθφ θαζαξηζκφ θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζσκαηηδίσλ (ζθφλεο, ρλνπδηψλ θιπ) ζε 

νιφθιεξν ην δίθηπν, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ βνπξηζψλ. 

 Δθαξκνγή ηζρπξήο αλαξξφθεζεο, γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη ζπιινγή φισλ ησλ 
ζσκαηηδίσλ (ζθφλεο, ρλνπδηψλ θιπ). 

 Απνιχκαλζε ησλ δηθηχσλ, κε ηελ ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πγξψλ πξντφλησλ, θαηάιιεισλ γηα 

ηελ αλαιακβαλφκελε εξγαζία, κε πηζηνπνηεκέλε κηθξνβηνθηφλν δξάζε.  
 Αξσκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ κε ππναιιεξγηθφ ρεκηθφ πγξφ – εθφζνλ απαηηείηαη. 
 Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηνκίσλ θαη θιείζηκν ησλ αλνηγκάησλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ. 
 
Β.2 ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Β.2.1 ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 
 Θαζαξηζκφο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ & απνρέηεπζεο 
 Θαζαξηζκφο θίιηξσλ αέξνο 
 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο αέξνο απφ ζχξεο θαη απφ θαξαβφπαλα ζχλδεζεο κε αεξαγσγνχο. 
 Έιεγρνο εζθεξνηξηβέσλ  
 Ράλπζε & έιεγρνο ηκάλησλ 
 Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηψλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ & έιεγρνο δπγνζηάζκηζεο. 

 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ - ηξηφδσλ - ζεξκνζηαηψλ 
 Ακπεξνκέηξεζε θαη έιεγρνο κνλψζεσλ θηλεηήξα. 
Β.2.2 ΑΝΣΛΙΑ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ 
 Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ 
 Έιεγρνο ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ   

 Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνχ 
 Έιεγρνο πηζαλψλ θζνξψλ  & δηαξξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ 
 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ 
 Δθθίλεζε θαη ακπεξνκέηξεζε 
 Έιεγρνο πξεζνζηαηψλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηψλ 
 Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξχζκηζε απηψλ 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 
 Έιεγρνο απηνκαηηζκνχ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο 
 Έιεγρνο ξειέ εθθηλήζεσο  
 Γεληθφο ειεθηξνινγηθφο έιεγρνο  
 Δθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηή    

 Ακπεξνκέηξεζε 
 

Β.3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
Β.3.1 ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 
 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ - ηξηφδσλ - ζεξκνζηαηψλ 
 Ακπεξνκέηξεζε θαη έιεγρνο κνλψζεσλ θηλεηήξα. 
 Θαζαξηζκφο θίιηξσλ αέξνο 
 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο αέξνο απφ ζχξεο θαη απφ θαξαβφπαλα ζχλδεζεο κε αεξαγσγνχο. 
 Έιεγρνο εζθεξνηξηβέσλ  

 Ράλπζε & έιεγρνο ηκάλησλ 
 Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηψλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ & έιεγρνο δπγνζηάζκηζεο. 
Β.3.2 ΑΝΣΛΙΑ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
 Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ 
 Έιεγρνο ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ   
 Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνχ 

 Έιεγρνο πηζαλψλ θζνξψλ  & δηαξξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ 
 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ 
 Δθθίλεζε θαη ακπεξνκέηξεζε 

 Έιεγρνο πξεζνζηαηψλ HP, OIL P & LP 
 Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξχζκηζε απηψλ 
 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 
 Έιεγρνο απηνκαηηζκνχ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο 

 Έιεγρνο ξειέ εθθηλήζεσο  
 Γεληθφο ειεθηξνινγηθφο έιεγρνο  
 Δθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηή   
 
Γ. ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΚΣΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΓΧΝ ΝΔΡΟΤ 
(Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ θαη A Πηέξπγαο Παηδηαηξηθήο) 
 

Γ.1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΚΣΗ ΝΔΡΟΤ 
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 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ 
 Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ 
 Έιεγρνο ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ   
 Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνχ 

 Τέθαζκα ηνπ ζηνηρείνπ κε εηδηθφ δηάιπκα ρεκηθνχ πγξνχ γηα κηθξνβηνινγηθφ θαζαξηζκφ 
 Μέπιπκα ηνπ condenser κε εηδηθφ πηεζηηθφ κεράλεκα 
 Έιεγρνο πηζαλψλ θζνξψλ  & δηαξξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ 

 Έιεγρνο έδξαζεο αμνληθψλ αλεκηζηήξσλ 
 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ 
 Δθθίλεζε θαη ακπεξνκέηξεζε. 
 Έιεγρνο πξεζζνζηαηψλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηψλ 
 Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξχζκηζε απηψλ 
 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 

 Έιεγρνο απηνκαηηζκνχ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο 
 Έιεγρνο & ξχζκηζε flow switch ςπρξνχ 
 Καλνκεηξηθέο κεηξήζεηο πίεζεο θξχνπ λεξνχ 
 Έιεγρνο απηφκαηνπ πιήξσζεο εγθαηάζηαζεο 
 Έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο  
 Γεληθφο έιεγρνο εγθαηάζηαζεο γηα πηζαλέο δηαξξνέο λεξνχ  
 Έιεγρνο ξειέ εθθηλήζεσο  

 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο-ζνξχβσλ αληιηψλ  

 Έιεγρνο καλνκεηξηθνχ αληιηψλ 
 Γεληθφο ειεθηξνινγηθφο έιεγρνο  
 Δθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηή    
 Ακπεξνκέηξεζε 
 
Γ. ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΧΝ ΓΤΟ (2) ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 
 Σεκηθφο θαη κηθξνβηνινγηθφο θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ εζσηεξηθνχ 
 Θαζαξηζκφο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ & απνρέηεπζεο 
 Θαζαξηζκφο θίιηξσλ αέξα 
 Θαζαξηζκφο αλεκηζηήξα 
 Σεκηθφο θαζαξηζκφο εμσηεξηθήο κνλάδαο 

 Ζιεθηξνινγηθφο θαη ειεθηξνληθφο έιεγρνο κεραλήκαηνο 
 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ  
 Έιεγρνο πηέζεσλ ςπθηηθνχ πγξνχ LP & HP 
 Γεληθφο έιεγρνο  
 Δπαλαζπλαξκνιφγεζε 

 Ξαξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
Παξαηήξεζε : Νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη αλά δίκελν ήηνη έμη θνξέο εηεζίσο εθηφο 

ησλ ρεκηθψλ θαζαξηζκψλ νη νπνίνη ζα εθηειεζηνχλ κία θνξά αλά έηνο 
 
 
 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

 

 

 

ΞAΟΑΟΡΖΚΑ III: ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 
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 1 ΞΖΟΔΠΗΑ                 

  ΠΛΝΙΝ                 

          

 ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ :   ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1 Ππκθσλία επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ ηεο 

δηαθήξπμεο 

ΛΑΗ   


