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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                Αζήλα: 8/10/2020 

1ε Τ.Πε ΑΣΣΗΘΖ       Αξ. πξση. 24497 
Γ.Λ.Α. «Γ. ΓΔΛΛΖΚΑΣΑ»  
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο  
Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ  
Σκήκα  Πξνκεζεηψλ   
Πιεξνθνξίεο: Αιεμάλδξα Αγνπξφγηαλλε 
Σειέθσλν: 213 2033935 
E-mail: a.agourogianni@gna-gennimatas.gr 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΡΝ Ξ’ ΑΟ. 211/20 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ  ΡΖΛ  ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ KAI ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ 

ΠΔ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΥΛ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΖΚΗΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΝΞΗΘΥΛ 
ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΥΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 

ΓΗΘΡΥΛ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΑΗ ΡΥΛ ΞΝΓΝΚΥΛ 
ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝ, ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΖΠΘΔΗΠΑΠ 

ΓΑΞΑΛΖΠ 60.000,00€ (ΞΙΔΝΛ ΡΝ ΦΞΑ ), ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ 

ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ (Σαμηλόηεπη Ριμή). 

Δίδνο δηαγσληζκνχ πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

Θξηηήξην Θαηαθχξσζεο 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά 

(Υακειφηεξε Σηκή) 

 

Υξφλνο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
                   19/10/2020 

ώπα 13:00 πμ. 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ 
ηζηνζειίδεο  ΘΖΚΓΖ –ΓΗΑΤΓΔΗΑ-
ΗΣΟΔΙΗΓΑ ΣΟΤ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟΤ 

(www.gna-gennimatas.gr) 

                    8/10/2020 

Σφπνο Γηελέξγεηαο 

ΓΛΑ «Γ. Γελλεκαηάο» 

Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Κεζνγείσλ 
154, Αζήλα Σ.Θ. 11527 

Πεξηγξαθή Θαηεγνξίαο 

«Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ εηήζηα  
ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε 
ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ, 
εκηθεληξηθψλ θαη ηνπηθψλ 
θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
εμνπιηζκψλ, κεραλεκάησλ θαη 
δηθηχσλ θιηκαηηζκνχ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Τπνδνκψλ 
Φπρηθήο Τγείαο αξκνδηφηεηάο ηνπ 

(CPV:50730000-1) 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 

mailto:a.agourogianni@gna-gennimatas.gr
ΑΔΑ: ΨΡΖΛ4690ΩΝ-84Ψ
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Πξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε 
60.000,00€ (πιένλ ηνπ ΦΠΑ) ήηνη 
74.400,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ) 

Πημείυζη: Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο γηα ην ρξφλν θαη ην 
ηφπν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Έσονηαρ ςπότη:  

1. Σν Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α’/8.8.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)». 

2. Σν Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α/4-04-2005), «Πεξηθεξεηαθή πγθξφηεζε ηνπ 
Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, §1α ηνπ Λ. 
3527/2007.  

3.  Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, παξάγξαθνο 7Α θαη 15, παξάγξαθνο 2 ηνπ 
Λ.2889/2001, «Βειηίσζε θαη   Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ  πζηήκαηνο 
Τγείαο & άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σν Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 212/η. Α’) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

5. Σν Λ.3918/11 (ΦΔΘ 31/η. Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
Λ. 4412/2016.  

6. Σν Λ. 4254/2014 (ΦΔΘ 85/η. Α΄/2014) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Λ. 4046/2012 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

7. Tν αξζ. 4 ηνπ Λ. 4542/2018, ζηελ  παξάγξαθν Β ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη:  
«Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ 
πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ 
Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο.» 

8. Tν ππ’. αξηζ.πξση. 9417/23-4-2020 αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

εηήζηα ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ, εκηθεληξηθψλ 

θαη ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ, κεραλεκάησλ θαη 

δηθηχσλ θιηκαηηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ ππνδνκψλ Φπρηθήο Τγείαο 

Αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηεο νπνίαο ε πξνεγνχκελε εηήζηα ζχκβαζε νινθιεξψζεθε 

ηελ 9/7/2020, θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηήο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 60.000,00€ 

πιένλ ΦΠΑ 24%. 

 9.Tελ ππ’. αξηζ. πξση. 12771/1-6-2020  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ 

(αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:99Π54690ΧΛ-ΕΓ2) κε ηελ νπνία νξίζηεθε 

επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

ΑΔΑ: ΨΡΖΛ4690ΩΝ-84Ψ
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 10.Σν ππ΄αξηζκ. 15447/1-7-2020 πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

θαηαηέζεθε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή   

 12. Tελ ππ’. αξηζ. πξση. 23/24-9-2020/ζ.2ν  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:6ΡΥΟ4690ΧΛ-13) κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν ππνβαιφκελνο πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 43.900.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ν νπνίνο αθνξά 

ζηηο ζπκβάζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Λνζνθνκείνπ καο, σο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

ην έηνο 2020. ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα έρεη εληαρζεί ε εηήζηα ζπληήξεζε θαη 

δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ, εκηθεληξηθψλ θαη ηνπηθψλ 

θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ, κεραλεκάησλ θαη δηθηχσλ 

θιηκαηηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Yπνδνκψλ Φπρηθήο Τγείαο αξκνδηφηεηάο 

ηνπ. (CPV:50730000-1)» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 60.000,00€ πιένλ ΦΠΑ, 

ήηνη 74.400,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 11. Tελ ππ. αξ. 23ε/24-9-2020 (Θ.5ν) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ: Φ6ΠΙ4690ΧΛ-056), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: 

1) Ζ ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη 

δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ, εκηθεληξηθψλ θαη ηνπηθψλ 

θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ, κεραλεκάησλ θαη δηθηχσλ 

θιηκαηηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Yπνδνκψλ Φπρηθήο Τγείαο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

2) Σν ππ΄αξηζκ. 15447/1-7-2020 πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  γηα ηελ 

«Δηήζηα ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ, 

εκηθεληξηθψλ θαη ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ, 

κεραλεκάησλ θαη δηθηχσλ θιηκαηηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Yπνδνκψλ 

Φπρηθήο Τγείαο αξκνδηφηεηάο ηνπ», πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ νξηζζείζα 

αξκφδηα επηηξνπή. 

3) Σε δηελέξγεηα πλνπηηθνχ Κεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ «Δηήζηα ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ησλ 

θεληξηθψλ, εκηθεληξηθψλ θαη ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

εμνπιηζκψλ, κεραλεκάησλ θαη δηθηχσλ θιηκαηηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ 

Yπνδνκψλ Φπρηθήο Τγείαο αξκνδηφηεηάο ηνπ», κε CPV:50730000-1, 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 60.000,00€ πιένλ ΦΠΑ 24%, ήηνη 74.400,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (ρακειφηεξε 

ηηκή), κε δεκνζίεπζε απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο  θαη 

ζηηο ηζηνζειίδεο  ΘΖΚΓΖ θαη ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

4) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ λα πξνβεί ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

12. Σελ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ  
ζχκθσλα κε ηελ ππ’.αξηζ. 803/2-7-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 
(αλαξηεζείζαο ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:6ΤΛΓ4690ΧΛ-ΦΒ6 ).                                                               

 
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 

           πλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, γηα 
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Παξνρή ππεξεζίαο ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο 
δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ, εκηθεληξηθψλ θαη ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ, κεραλεκάησλ θαη δηθηχσλ θιηκαηηζκνχ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Yπνδνκψλ Φπρηθήο Τγείαο αξκνδηφηεηάο ηνπ, κε CPV: 

ΑΔΑ: ΨΡΖΛ4690ΩΝ-84Ψ
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50730000-1, ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 60.000,00€ κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, ήηνη 74.400,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (Σαμηλόηεπη Ριμή). 

 
 

 
                                                   ΑΟΘΟΝ 1 

ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 
/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν (θχξην) θάθειν, κε δπν 
αληίηππα,  ζηνλ νπνίν  πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 α. Ζ ιέμε «πξνζθνξά» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
 β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ν ηίηινο απηήο. 
 δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα). 
Δληφο ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηξεηο (3) μερσξηζηνί 
ζθξαγηζκέλνη (ππν)θάθεινη, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», 
«Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», αληίζηνηρα. Δθηφο απφ ηηο 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο θαη νη ηξεηο (3) ελ ιφγσ (ππν)θάθεινη ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 α,1β,1γ,1δ θαη 1ε.  

2. Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία εθπξφζεζκα, ζα επηζηξέθνληαη 
δίρσο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

3. Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ, βάζεη άξζξνπ 111, παξ. 18, 
Λ.4497, σο εμήο: 
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα ή δπν ζπλεδξηάζεηο θαηά ηελ 
θξίζε ηεο επηηξνπήο.  

4. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί 
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 107,παξ.33 ηνπ Λ. 4497. 

5. χκθσλα κε ηνλ λ.4412 άξζξν 102, ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 
απηά εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα 
δεηεζνχλ. Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Λ. 4412/16. 

7.  Αλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή 
δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη δε θαη ζθξαγίδεη ηελ 
ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 

8.   Οη πξνζθνξέο θαη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ζα 
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

9.   Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ 
ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα 
εθθξάδνληαη ζε επξψ (€). ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ 
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ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ. Απφ ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά 
θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, 
ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο 
ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

10.  Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ 
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην 
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19  

11. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή  νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα 
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ  εθπξνζψπεζεο. 

12. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε 
Λνκνζεζία. 

13. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηζφηηκσλ /ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 90 παξ 1   Λ.4412/2016. 

14. Οη πξνζθνξέο θαη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ζα 
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

15.  Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ 
ππεξεζία  πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα 
εθθξάδνληαη ζε επξψ (€) θαη δελ ζα  ππεξβαίλνπλ  ηελ ηηκή  ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 
ηηκψλ (εθφζνλ ππάξρεη) θαζψο  θαη ηελ ηειεπηαία ρακειφηεξε  ηηκή κε ηελ νπνία  
παξέρνληαλ  ζην Λνζνθνκείνπ νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο. ηελ πξνζθεξφκελε 
ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη 
ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ 
αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 
Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ 
ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

16. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ 
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην 
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19. 

17. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα 
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

18. Οη ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
19. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 72 ηνπ λ.4412. 

Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο 
λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.   

20. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε 
Λνκνζεζία. 

21. Σν λνζνθνκείν δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ 
αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 
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22.  Ο πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο 
απηνχο. 

23. Oη πξνζθνξέο  θαη ηα πεξηιακβαλφκελα   ζε απηέο  ζηνηρεία (κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
απνδεηθηηθά έγγξαθα άξζξν 107 παξ.4 ηνπ Λφκνπ 4497/2017)  ζπληάζζνληαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη  απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο  ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά  
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο  ηεο 5εο.10.1961 πνπ θπξψζεθε  κε ην Λφκν 
1497/1984 (Α΄’188). Δπηηξέπεηαη  ε θαηάζεζε  νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ έγγξαθνπ 
θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηελ κνξθή 
επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 
έγγξαθν  απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ  
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ  ζθξαγίδα «Apostile» ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο 
Υάγεο  ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή  πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά 
ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Π.Γ. θαη  53 ηνπ  Θψδηθα  πεξί Γηθεγνξψλ. 
Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα  ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε  είηε  απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά  ηηο δηαηάμεηο 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά  λφκν αξκφδην  ηεο ρψξαο  ζηελ 
νπνία έρεη  ζπληαζεί  ην έγγξαθν ( άξζξν 92 παξ. 4 Λ.4412/16) φπσο ηζρχεη. 

24.Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε  θαζνξίδνπλ ηηο 
επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-ππνςεθίσλ. Γηα ζέκαηα κε 
ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ 
ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, Τ.Α. 
Θ.Τ.Α. θιπ.) φζν θαη απφ ηελ ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία 
πινπνίεζεο πξνκεζεηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
Θεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ. 
 

 
                ΑΟΘΟΝ 2   

                      ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ-ΞΙΖΟΥΚΖ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
 

1.Ζ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα 
Λ.Π.Γ.Γ (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 200, Λ.4412/2016 θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

2.Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

3.Θξαηήζεηο: 
 1)Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 
4, Λ.4412/2016  φπσο ηζρχεη). 
 2)Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο 
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 
 3) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, 
ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο  ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, 
ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΦΔΘ 969/η. 
Β’/22.03.2017). 
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 4) Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο 
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 
 5) Θξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ηνπ Λ. 
3580/2007. 
 6) Δπίζεο, ν  αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά 
θαη ινηπά  έμνδα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ  θαη κε 
φιεο ηηο λφκηκεο   θξαηήζεηο ή εηζθνξέο 
 7) Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.   

 8)Όιεο νη θξαηήζεηο  ππνινγίδνληαη  επί  ηεο θαζαξήο  αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ. 

 9) 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ. 
        (φπσο απηέο ηζρχνπλ). 

                                             
                                               ΑΟΘΟΝ 3 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ.4412/16. Δπηπξφζζεηα έρεη 
αλαξηεζεί  ζηνλ ηζηφηνπν ΓΗΑΓΔΗΑ  καθώρ  και  ζηην ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (www.gna-gennimatas.gr).     
                                    

                                           ΑΟΘΟΝ 4 
                          ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο νξίδεη ν 
Λ.4412/2016(άξζξν 97,παξ.4), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, 
πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ 
ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί φπσο νξίδεη ν Λ.4412/2016 
(άξζξν 97,παξ.4). 
4. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην 
απνδερζεί.   
                                               
                                                  ΑΟΘΟΝ 5 

                     ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ  

χκθσλα κε ηνλ Λ.4412 άξζξν 103, ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα πξσηφηππα ή ηα θσηναληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 
(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014), ησλ θάησζη 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο : 
 
Α) ΦΔΘ ζύζηαζηρ και ΦΔΘ ζςγκπόηηζηρ ηηρ εηαιπείαρ 

Β) Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Γ) Βεβαίυζη ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

Γ) Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

ΑΔΑ: ΨΡΖΛ4690ΩΝ-84Ψ



 

 

8 

 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε γηα: 
1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 
ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 
2) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ Θξαηψλ – κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηε παξάγξαθν 
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο 
θαη φπσο νξίδεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα 
3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, φπσο 
θπξψζεθε κε ην Λ.2803/2000. 
4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –
πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο 
5) Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/EK ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 3691/2008. 
6) Παηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηεο 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 4198/2013. 
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ.  

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: 

 θπζηθά πξφζσπα 
 νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 
 δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. 

 Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. 
 Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ 
ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

Δ) Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο: 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 
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ΠΡ) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο ανηίζηοισο επαγγελμαηικό επιμεληηήπιο. 

Ε) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε 

δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήλυζη πνπ ζα δειψλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Ζ) Ξιζηοποιηηικά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΟΘ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη 

νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.  

Θ) Λόμιμη εξοςζιοδόηηζη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, εθφζνλ ππνβάιιεηαη απφ ηξίην. 

     Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

     Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξμνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη΄ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

     Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ. 4412/16, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (εάλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληαη πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

     Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηε θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.   

 

                                        ΑΟΘΟΝ  6                                    

                             ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ                         

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΗΡΗΗ 

Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΗΜΙΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΧΝ 

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΧΝ, ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ 

ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ. 
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1. ΓΔΝΙΚΑ 
  

Η παξνχζα αθνξά ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε ζπληήξεζε, 

δειαδή: ν έιεγρνο ε επηζεψξεζε, ε επηζθεπή, ε ξχζκηζε θαη δηαηήξεζε ζε 

θαλνληθή ιεηηνπξγία, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνπο Πίλαθεο ησλ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΧΝ 1 

@ 2 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ (Φπθηηθψλ, Κιηκαηηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Κεληξηθψλ  Κιηκαηηζηηθψλ Μνλάδσλ, Σνπηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ Μεραλεκάησλ 

(Κιηκαηηζηηθά Γηαηξνχκελνπ Σχπνπ θαη Μνλάδεο FAN COIL) θαζψο θαη ησλ 

Γηθηχσλ Κιηκαηηζκνχ (Τδξαπιηθά θαη Αεξαγσγνί) ηνπ Ννζνθνκείνπ  θαη ησλ 

Τπνδνκψλ Αξκνδηφηεηαο ηνπ.) 

 

Δπίζεο ε παξνχζα αλαθέξεηαη θαη ζηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ην 

Πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο ζην Ννζνθνκείν, ζα  εληαρζεί ζηελ 

αξηζκεηηθή δχλακε ηνπ πλεξγείνπ Φπθηηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα ζπλδξάκεη 

ην πλεξγείν Φπθηηθψλ ζηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία  θαη ησλ ππφινηπσλ 

ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

1.1    ΝΟΜΟΘΔΙΑ - ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα δεζκεχεηαη γηα ηελ ηήξεζε φισλ 

ησλ 

θαλνληζκψλ αζθαιείαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο 

δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ, ησλ θαλνληζκψλ απνθάζεσλ, 

δηαηαγκάησλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πεξί ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερληθήο θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

φπσο αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά σο αθνινχζσο: 

a) ΦΔΚ Α82/17-03-50, "Πεξί δηαηξέζεσο θαηαηάμεσο θαη απνγξαθήο ησλ 

κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, πεξί αδεηψλ εθπνλήζεσο κειεηψλ κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, 

επηβιέςεσο εθηειέζεσο θαη επηβιέςεσο ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ". 

b) Π.Γ. 114/12 (ΦΔΚ Α199/17-10-2012) & Π.Γ. 1/13 (ΦΔΚ 3Α/8-1-2013), ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο 

πεξί αδεηνχρνπ ηερλίηε εγθαηαζηάηε-ζπληεξεηή θαπζηήξσλ θαη αδεηνχρνπ ηερλίηε 

ςπθηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ αληίζηνηρα. 
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c) Π.Γ. 1/13 (ΦΔΚ 3/Α/08-01-2013), πεξί πξνβιεπφκελσλ αδεηψλ (βεβαίσζε 

αλαγγειίαο γηα ηνπο 

κεραλνιφγνπο κεραληθνχο ή άδεηα εξγνδεγνχ ή αξρηηερλίηε, ή βνεζνχ ςπθηηθνχ, 

γηα ηελ 

παξνρή ηερληθψλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ςπθηηθψλ θαη θιηκαηηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θιπ). 

d) ΠΓ.1/8-01-2013, ΦΔΚ.1232-11/04/2012 εθαξκνγή θαλνληζκνχ (ΔΚ) 842/2006 

θαη ινηπήο 

θείκελεο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ηηο Σερληθέο Οδεγίεο ΣΔΔ (ΣΟΣEΔ) εγθξίζεθαλ 

αξρηθά απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε 

ηελ κε Αξηζ. νηθ. 17178/ΦΔΚ Β 1387-2010 Απφθαζε θαη ηίζεληαη ζε ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή σο εμήο: 

- ΣΟΣΔΔ 20701−1/2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο». 

- ΣΟΣΔΔ 20701−2/2010 «Θεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο 

ηεο 

ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ». 

- ΣΟΣΔΔ 20701−3/2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθψλ πεξηνρψλ». 

e) Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ HD 384 

f) Δάλ απαηηεζεί ε πξνζθφκηζε πιηθψλ (κεραλήκαηα, αληαιιαθηηθά θιπ), ε 

πξνκήζεηα ηνπο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο θάησζη γεληθέο πξνδηαγξαθέο: 

- Θα είλαη πξντφληα αμηφπηζησλ θαη δνθηκαζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, 

πηζηνπνηεκέλσλ 

θαηά ISO 9001 θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επξσπατθά θαη 

δηεζλή πξφηππα. 

- Όια ηα πιηθά ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

- Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. 

 g) Δπίζεο, ζα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ 

θαη νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

ιακβάλνληαο φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

1.2 ΟΡΙΜΟΙ 

 Αλαζέηνπζα Αξρή: 1Η Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ 

ΜΔΟΓΔΙΧΝ 154 11527 ΑΘΗΝΑ  

 Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ 
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Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ 

απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

 Πξνζθέξσλ: Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα 

πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε 

ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Δθπξφζσπνο: Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή 

δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ 

Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο 

πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 Αλάδνρνο: Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

 Καηαθχξσζε: Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία 

θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. 

 χκβαζε: Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. Η 

γιψζζα ηεο είλαη ε ειιεληθή. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Η 

παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε 

ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη 

Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Πξνυπνινγηζκφο: Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή 

δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο: Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν 

ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ππεξεζία (κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 Φχθηεο: Δίλαη ην κεράλεκα πνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε ηνπ 

ςπθηηθνχ κέζνπ ςχμεσο παξαγσγηθψλ ε άιισλ παξεκθεξψλ  κεραλεκάησλ ε 

ζπζθεπψλ, κε ηελ βνήζεηα ελαιιάθηε  ζεξκφηεηαο.  

 Αληιία Θεξκφηεηαο:  Δίλαη ην κεράλεκα πνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ςχμεο ε ζέξκαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην θαηάιιειν ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ, κε ηελ βνήζεηα 

ελαιιάθηε  ζεξκφηεηαο. 
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 Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα: Δίλαη ην κεράλεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ςχμε ή ζέξκαλζε ηνπ αέξα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ πξνζαγσγή ηνπ κέζσ ησλ 

θαηάιιεισλ θίιηξσλ θαη αεξαγσγψλ ζηνπο πξνο θιηκαηηζκφ ρψξνπο, κε ηελ 

ηαπηφρξνλε απαγσγή ηνπ αέξα απφ αλεκηζηήξεο απαγσγήο  (FAN SECTION) 

κέζσ αεξαγσγψλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο. 

 πκπαγή Κιηκαηηζηηθή Δγθαηάζηαζε (compact): Δίλαη ε εγθαηάζηαζε 

πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ Φχθηε (ή Αληιία ζεξκφηεηαο), ν νπνίνο κε ηελ βνήζεηα 

ελφο αλεκηζηήξα θαη ελφο θίιηξνπ εγθαηεζηεκέλα εληφο ηνπ κεραλήκαηνο, 

πξνζαγάγεη απεπζείαο θξχν ε δεζηφ αέξα ζηνπο ρψξνπο πνπ εμππεξεηεί, κέζσ 

ελφο  δηθηχνπ αεξαγσγψλ, ην νπνίν ζπλδέεη απεπζείαο  ηνλ ρψξν, κε ηνλ Φχθηε.  

 Γίθηπα Κιηκαηηζκνχ: Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ζσιελψζεσλ πξνζαγσγήο 

επηζηξνθήο θαη απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ, ησλ αεξαγσγψλ πξνζαγσγήο – 

απαγσγήο θαη αεξηζκνχ, ησλ αληιηψλ θπθινθνξίαο θαη δνρείσλ αδξαλείαο, ησλ 

αληίζηνηρσλ αλεκηζηήξσλ, θαζψο θαη  νη αληίζηνηρνη ειεθηξηθνί πίλαθεο παξνρήο 

θαη ειέγρνπ - απηνκαηηζκνχ, φπσο απηά βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα θαη 

ιεηηνπξγνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο – 

απνζχλδεζεο (δηαθφπηεο, βάλεο θιπ), ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ξνήο, 

ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο (καλφκεηξα, ζεξκφκεηξα, φξγαλα ειέγρνπ ξνήο, 

ηξίνδεο βάλεο, θίιηξα λεξνχ θιπ)  

Σνπηθφ Κιηκαηηζηηθφ Μεράλεκα (FCU): Δίλαη ην κεράλεκα ην νπνίν βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλν ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (ζάιακνη λνζειείαο, γξαθεία, 

ηαηξεία, εμεηαζηήξηα, εξγαζηήξηα, θιπ), είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Γίθηπν 

Κιηκαηηζκνχ ηνπ εθάζηνηε θηηξίνπ θαη παξέρεη ζηνλ ρψξν ζπλζήθεο θιηκαηηζκνχ, 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζνλ ςχμεο ε 

ζέξκαλζεο ην λεξφ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην αληίζηνηρν δίθηπν θιηκαηηζκνχ.  

 Δπίβιεςε θαιήο ιεηηνπξγίαο: Δίλαη ε πξαγκαηνπνίεζε απφ πιεπξάο 

Αλαδφρνπ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα, ειέγρσλ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ε κφληκε επαθή θαη ζπλεξγαζία ησλ ηερληηψλ ηνπ Αλάδνρνπ 

κε ηνπο Φπθηηθνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα δηαβίβαζε παξαηεξήζεσλ  πξνο ηνλ 

Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ ελεκέξσζε χπαξμεο βιάβεο ε δπζιεηηνπξγίαο ζηα κεραλήκαηα ηεο 

χκβαζεο. 

 Γηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία: Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία κε ζηφρν 

ηελ επηζθεπή βιαβψλ θαη ηελ απάιεηςε δπζιεηηνπξγηψλ ζηα κεραλήκαηα 

ηεο χκβαζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο θαη αζθαιείο ιεηηνπξγίαο 

απηψλ.    
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 πληήξεζε Φχθηε - Αληιίαο Θεξκφηεηαο, Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο, 

Κιηκαηηζηηθνχ Μεραλήκαηνο, πκπαγήοΚιηκαηηζηηθήο Δγθαηάζηαζεο 

(COMPACT), Γηθηχνπ Κιηκαηηζκνχ, θιπ: Ολνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηαηεξεζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα, ηα δίθηπα θαη 

νη εγθαηαζηάζεηο, ζε θαηάζηαζε θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. ηηο εξγαζίεο 

απηέο πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνδηθνί έιεγρνη, νη πξνγξακκαηηζκέλεο 

επηζεσξήζεηο θαη φηη αλαθέξεηαη ζηηο Τπνρξεψζεηο ηνπ πληεξεηή. 

 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε: ελλνείηαη ε ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

εθηέιεζε εξγαζηψλ, ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ ζηηο ζπζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα, κε 

ζηφρν ηελ απνθπγή παξνπζίαζεο βιαβψλ νη νπνίεο ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ηηο 

ζπζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα . 

 Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε: ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ, ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ 

 δηαδηθαζηψλ ηηο νπνίεο εθηειεί ν εθάζηνηε ζπληεξεηήο, κε ζηφρν ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζχλνιν ησλ Φπθηψλ, 

Κιηκαηηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεηο, Μνλάδσλ, Μεραλεκάησλ θαη Γηθηχσλ θαη πνπ 

νθείινληαη ζε αληηθαλνληθά ιεηηνπξγνχληα, ή θζαξκέλα  εμαξηήκαηα κε 

αληηθαηάζηαζε απηψλ, γηα ηελ ζέζε ησλ κεραλεκάησλ, κνλάδσλ, δηθηχσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Σν θφζηνο εξγαζίαο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, 

πεξηιακβάλεηαη ζηε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  

 Δπηζθεπή Φπθηψλ– Αληιηψλ Θεξκφηεηαο, Κιηκαηηζηηθψλ Μνλάδσλ, 

Μεραλεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ Μεραλεκάησλ θαη Γηθηχσλ Κιηκαηηζκνχ: 

Ολνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ, 

κνλάδσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: 

 

Α)  Η επηζθεπή, αληηθαηάζηαζε ησλ εθηφο ιεηηνπξγίαο εμαξηεκάησλ, κεξψλ, ή 

ηκεκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ.  

Β)  Η εξγαζία ζπιινγήο θαη θχιαμεο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ θαη ε ιήςε θάζε κέηξνπ 

πξνο απνθπγή δηαθπγήο απηνχ ζηελ αηκφζθαηξα, έζησ θαη ειάρηζησλ 

πνζνηήησλ.  

 

1.3. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ   

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη: 

 Να έρνπλ ζηελ δχλακε ηνπο πξνζσπηθφ πνπ λα θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

άδεηεο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Π.Γ. 1/2013 

γηα ηνπο Φπθηηθνχο θαη Π.Γ.112/2012 γηα ηνπο Τδξαπιηθνχο) 
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 Να δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα, ηνπιάρηζηνλ 2 ζπλεξγεία Φπθηηθψλ θαη έλα 

ζπλεξγείν Τδξαπιηθψλ, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ ζπγρξφλσο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη 

αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.  

 Σν θάζε ζπλεξγείν ζα απνηειείηαη θαη’  ειάρηζην απφ 2 άηνκα.  

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ 

άιισλ ηηο εμήο εηδηθφηεηεο:  

-  Δξγνδεγνχο ςπθηηθνχο  

-  Αξρηηερλίηεο ςπθηηθνχο   

-  Σερλίηεο ςπθηηθνχο 

-  Τδξαπιηθνχο  

 Να έρνπλ  νξίζεη έλαλ Μερ/γν – Μερ/θφ ή Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ ή 

Μερ/γν – Ηι/γν – Μερ/θφ (ΠΔ ή ΣΔ) σο ππεχζπλν εξγαζηψλ, κε ηνλ 

νπνίν ζα ζπλεξγάδεηαη ε Σερληθή Τπεξεζία, γηα ηελ επίιπζε ησλ φπνησλ 

πξνβιεκάησλ πξνθχςνπλ. Ο Μεραληθφο ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα έρεη 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα εξγαζίεο θιηκαηηζκνχ, 

θαη  πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο . Α. Δ. (πζηήκαηα Απηνκάηνπ 

Διέγρνπ - BMS) θιηκαηηζκνχ Ννζνθνκείσλ ή παξφκνησλ ρψξσλ, νη 

νπνίεο ζα απνδεηθλχνληαη απφ παξαζηαηηθά ή βεβαηψζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο θαηαζθεπήο ή ζπληήξεζεο παξφκνησλ ζπζηεκάησλ. 

 Να δηαζέηνπλ Σερληθφ Αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, 

ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνλ Σερληθφ Αζθάιεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.    

 Να έρνπλ 7 εηή (ηνπιάρηζηνλ) εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ πνπ 

λα απνδεηθλχεηαη κε ηα θαηάιιεια παξαζηαηηθά (βεβαηψζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο, ζπκβάζεηο, ηηκνιφγηα). 

 Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 2 έξγα ζπληήξεζεο ζε 

εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ ζαιάκσλ αξλεηηθήο πίεζεο S. A. R.S. ηα 

ηειεπηαία 7 έηε. 

 Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 2 έξγα θαηαζθεπήο ή 

ζπληήξεζεο . Α. Δ. (πζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ - BMS) θιηκαηηζκνχ 

Ννζνθνκείσλ ή παξφκνησλ ρψξσλ ηα ηειεπηαία 7 έηε. 

 Λφγσ ηδηαηηεξφηεηαο ησλ Ννζνθνκεηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο  ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε : 

 ISO 9001 – 2015, - χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο γηα Τπεξεζίεο 

Σερληθνχ Υαξαθηήξα, Δγθαηάζηαζε, Δπίβιεςε, Λεηηνπξγία, 

Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. 

 ISO 45001 – 2018 ή ΔΛΟΣ 1801:2008 – OHSAS 18001:2007 -  χζηεκα 

Γηαρείξηζεο ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία γηα 
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Τπεξεζίεο Σερληθνχ Υαξαθηήξα, Δγθαηάζηαζε, Δπίβιεςε, 

Λεηηνπξγία, Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ. 

 SO 14001:2015  - χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, γηα 

Τπεξεζίεο Σερληθνχ Υαξαθηήξα, Δγθαηάζηαζε, Δπίβιεςε, 

Λεηηνπξγία, Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ. 

  Σνλ 2067/2015 Δθηειεζηηθφ   Καλνληζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηα Φζνξηνχρα 

Αέξηα, 

 Σηο πξνβιέςεηο ηνπ Άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ 18694/2012 (ΦΔΚ 

1232/11.04.2012) «Καζνξηζκφο αξκφδησλ αξρψλ, κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2000 

«γηα νξηζκέλα θζνξηνχρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ», θαη ησλ Καλνληζκψλ 

πνπ εθδίδνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ.». Βάζεη ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ 

18694/2012, ηα θπζηθά ή ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ 

Σνκέα, είλαη ππνρξεσκέλα, « λα αλαζέηνπλ ηηο εξγαζίεο επηζθεπψλ θαη 

ειέγρσλ ζε πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο 

πξφζσπα ή εηαηξείεο». 

 Οη δηαγσληδφκελνη, είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηζθεθζνχλ ηηο ππφ 

ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεηο θαη λα πξνβνχλ ζε επηηφπηα εμέηαζε ηεο ζέζεο 

θαη ηεο θαηάζηαζήο ησλ, ψζηε λα γλσξίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζην Ννζνθνκείν. 

 

1.4 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. 

 

ΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ, ΘΑ ΣΔΚΜΗΡΙΧΝΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΣΧΝ 

ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ: 

 

1. Πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ Γεκφζηα Αξρή. 

2. Πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ Βεβαηψζεηο Καιήο Δθηέιεζεο ζε έξγα ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θεληξηθά ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ (ή ζε Ιδησηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ 

ηηκνινγίσλ θαη δειηίσλ απνζηνιήο) ηελ ηειεπηαία επηαεηία. 
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 Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζε έξγα ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θεληξηθά ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ Ννζνθνκείσλ,  ηα ηειεπηαία 

επηά (7) έηε ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη  ζην πνζφ ηνπιάρηζηνλ ησλ 150.000,00€. 

 

3. Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ Βεβαηψζεηο Καιήο Δθηέιεζεο ζε έξγα ζπληήξεζεο 

Δγθαηαζηάζεσλ Αξλεηηθήο Πίεζεο SARS ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία (ή ζε 

Ιδησηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη δειηίσλ απνζηνιήο) ηελ 

ηειεπηαία επηαεηία. 

 

4. Γχν ηνπιάρηζηνλ Βεβαηψζεηο Καιήο Δθηέιεζεο ζε θαηαζθεπή ή 

ζπληήξεζε Γεκνζίσλ (ή  Ιδησηηθψλ) έξγσλ ζε .Α.Δ. (πζηήκαηα Απηφκαηνπ 

Διέγρνπ - BMS) θιηκαηηζκνχ (κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη 

δειηίσλ απνζηνιήο) ηα ηειεπηαία 7 έηε. 

 

5. Σα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ISO θαη κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ18694/2012, φπσο παξαπάλσ 

απαηηνχληαη, ήηνη: 

 Πηζηνπνηεηηθφ  ISO 9001 – 2015, - χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο γηα Τπεξεζίεο Σερληθνχ Υαξαθηήξα, Δγθαηάζηαζε, 

Δπίβιεςε, Λεηηνπξγία, Δπηζθεπή θαη πληήξεζε 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, ελαξκνληζκέλν  κε ηνλ 

2067/2015 Δθηειεζηηθφ   Καλνληζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηα Φζνξηνχρα 

Αέξηα,  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 45001 – 2018 ή Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ ΔΛΟΣ 

1801:2008 – OHSAS 18001:2007 -  χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο 

Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία γηα Τπεξεζίεο Σερληθνχ 

Υαξαθηήξα, Δγθαηάζηαζε, Δπίβιεςε, Λεηηνπξγία, Δπηζθεπή θαη 

πληήξεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ.  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001:2015  - χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο, γηα Τπεξεζίεο Σερληθνχ Υαξαθηήξα, Δγθαηάζηαζε, 

Δπίβιεςε, Λεηηνπξγία, Δπηζθεπή θαη πληήξεζε 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. 

  

6.   Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

Τπεχζπλε Γήισζε  Άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ νπνία ζα 

νξίδεηαη ην παξαθάησ πξνζσπηθφ σο Οκάδα Δξγαζηψλ: 
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Α)  Ο Μεραληθφο Π.Δ. ή Σ.Δ. κε Πηπρίν Μεραλνιφγνπ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ 

ή Μεραλνιφγνπ – Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ κε 5εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία  ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ, σο Δπηθεθαιήο Οκάδαο Δξγαζηψλ.  

Β) Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο. 

Γ) Οη  Αδεηνχρνη Σερλίηεο (έμε – 6) σο εμήο: 

 Γχν(2) εξγνδεγνί ςπθηηθνί, κε πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚ 

2067/2015 

 Έλαο (1) αξρηηερλίηεο ςπθηηθφο, κε πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚ 

2067/2015 

 Έλαο (1)ηερλίηεο ςπθηηθφο 

 Γχν (2) πδξαπιηθνχο : έλαο κε άδεηα αξρηηερλίηε έλαο κε άδεηα 

εξγνδεγνχ  

      ρσξίο ππνρξέσζε κφληκεο παξνπζίαο ζην Ννζνθνκείν. 

Απφ ηα παξαπάλσ άηνκα έλαο (1) αξρηηερλίηεο ςπθηηθφο, κε πηζηνπνηεηηθφ 

ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚ 2067/2015& έλαο (1) ηερλίηεο  ςπθηηθφο, γηα κφληκε 

παξνπζία ζην Ννζνθνκείν, απφ Γεχηεξα έσο Παξαζθεπή ζε Πξσηλή Βάξδηα 7:00 

– 15:00. ηελ ζεξκή Πεξίνδν, ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα ηνπο απαζρνιήζεη  ζε 2 

(δχν) βάξδηεο  απφ ηηο 7:00 έσο ηηο 22:00 (έλαο ςπθηηθφο αλά βάξδηα – 8σξν), 

απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή.  

 

Γηα  φιεο ηηο  παξαπάλσ εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο  - 6 (έμε) - θαζψο θαη  αληίγξαθν Καηάζηαζεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.  

 

7. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986 – άξζξν 8, παξ.4 ζηελ νπνία 

απφ ηνλ πκκεηέρνλ ζα αλαγξάθεηαη φηη: « Δπηζθέθζεθα ηνπο ρψξνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ Γ.Ν.Α. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ θαη 

ησλ ππνδνκψλ Φπρηθήο Τγείαο αξκνδηφηεηαο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβσ 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ 

έξγνπ θαη απνδέρνκαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ»,  

 ηελ ππεχζπλε δήισζε ζα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη: «Δληφο ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, ζα δεκηνπξγήζσ θαη ζα απνζηείισ 

ζηνλ εξγνδφηε, ΑΡΥΔΙΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ, γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κεραλεκάησλ θάζε είδνπο (κνλαδηθφο θσδηθφο αξίζκεζεο [π.ρ. SP01, 

SP02, θνθ], εηαηξεία θαηαζθεπήο, SN#, έηνο θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο, 

Btu/h, παξαηεξήζεηο θαηάζηαζεο) ζε ειεθηξνληθή κνξθή (xls). 

Δπίζεο ζα επηθνιιήζσ απηνθφιιεην ζην θάζε κεράλεκα, φπνπ ζα 

αλαθέξεηαη κνλαδηθφο θσδηθφο αξίζκεζεο. 
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 ηελ ππεχζπλε δήισζε ζα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη: «Όια ηα θαζαξηζηηθά, 

ςπθηηθά θαη ινηπά πγξά πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα δηαζέηνπλ δειηίν 

θαηαιιειφηεηαο (πηζηνπνηεηηθφ)» (επί πνηλήο απνθιεηζκνχ. 

Η ζπγθεθξηκέλε ππεχζπλε δήισζε ζα ζπλππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη 

απφ ηνλ Αξκφδην Μεραληθφ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ  

 

8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1988 Άξζξν 8, κε ηελ νπνία 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε απνζηνιήο θαηάιιεινπ ζπλεξγείνπ, εληφο  2 

σξψλ (απφ ηεο 07.00 – 21.00) θαη εληφο 4 σξψλ (απφ ηεο 21.00 – 07.00) απφ 

ηελ θιίζε καο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

εκθαληζζέληνο έθηαθηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

9. Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ζηαζεξνχ ή 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηπηψζεηο ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΚΛΙΔΧΝ θαη γηα αλαγγειίεο βιαβψλ 

 

 

1.5. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΗΡΗΗ Δ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΗΜΙΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΘΧ 

ΚΑΙ ΣΗ ΔΓΚ/Η ΥΛΧΡΙΧΗ ΛΤΜΑΣΧΝ  

  

Ο Αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ  ζπληήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θιηκαηηζηηθψλ  κεραλεκάησλ θαη δηθηχσλ 

 Θα εθαξκφζεη ΠΙΣΑ ην Πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξνχζα. 

 Θα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηαηήξεζε ζε 

ιεηηνπξγία ησλ  κεραλεκάησλ, δηθηχσλ  θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξνχζαο.  

     Θα αθνινπζεί ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ θαη ζα εθαξκφζεη ΠΙΣΑ φιεο ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ Οίθσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ επηκέξνπο κεραλεκάησλ.  

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη Μεραληθφ ΠΔ ή ΣΔ σο Δπηθεθαιήο 

Οκάδαο Δξγαζηψλ θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ρσξίο επηπιένλ θφζηνο ην ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν γηα επηθνηλσλία κε 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη γηα αλαγγειίεο βιαβψλ.  

 ε  εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ε εηδνπνίεζε ζα γίλεηαη απφ ηνπο 

Σερλίηεο ηνπ κε κφληκε παξνπζία ή απφ ην πλεξγείν Φπθηηθψλ.  ε κε 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζε Αξγίεο θαη Δθεκεξίεο, ε εηδνπνίεζε ζα 
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γίλεηαη απφ ην Σειεθσληθφ Κέληξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ή απφ ην πλεξγείν 

Ηιεθηξνιφγσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ή απφ Μεραληθφ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 Ο αλάδνρνο ζα δηαζέζεη έλαλ (1) Αξρηηερλίηε ςπθηηθφ & έλαλ (1) Σερλίηε  

ςπθηηθφ, γηα κφληκε παξνπζία ζην Ννζνθνκείν ζε πξσηλή βάξδηα (7:00 – 15:00) 

Γεχηεξα έσο Παξαζθεπή. ηελ ζεξκή Πεξίνδν, ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα ηνπο 

απαζρνιήζεη  ζε 2 (δχν) βάξδηεο  απφ ηηο 7:00 έσο ηηο 22:00 (έλαο ςπθηηθφο αλά 

βάξδηα – 8σξν). ε πεξηπηψζεηο άδεηαο ε αζζέλεηαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

νξίζεη αληηθαηαζηάηε.   

 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο νη Σερληθνί ηνπ Αλάδνρνπ 

ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπλεξγείν Φπθηηθψλ θαζψο θαη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Θα βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ Μεραληθφ Τπεχζπλν Οκάδαο 

Δξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη πηζαλέο βιάβεο.  

 Θα έρεη ηελ εκπεηξία πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα  γλσξίδεη θαη λα θαηέρεη ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία («KNOW HOW») ιεηηνπξγίαο – ζπληήξεζεο ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ  κεραλεκάησλ θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε φπνηνπ πξνβιήκαηνο πξνθχςεη, ρσξίο λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ κεραλήκαηνο φπσο απηά έρνπλ 

πξνδηαγξαθεί  απφ ηνλ Οίθν Καηαζθεπήο.  

 Όια ηα πιηθά αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

ηνλ αλάδνρν, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Οίθσλ Καηαζθεπήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θιηκαηηζηηθψλ  κεραλεκάησλ. Σα πιηθά πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη 

ζηηο αληηθαηαζηάζεηο λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, πηζηνπνηεκέλα θαηά I.S.O ή ΔΛ. 

Ο. Σ.  θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.  Δηδηθά ηα θίιηξα ησλ 

Κεληξηθψλ, Ηκηθεληξηθψλ θαη Σνπηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ Μνλάδσλ, ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα  απνδεηθλχνπλ: ηελ αλαγλσξηζεκφηεηα  ηνπ Οίθνπ 

Καηαζθεπήο, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE κε ηνπο 

Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο  θαη ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ρξήζε ζε 

Ννζνθνκεηαθνχο ρψξνπο ησλ ΦΙΛΣΡΧΝ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη.   

 Θα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

θαζψο θαη ηηο εγγπήζεηο γηα ηα αληαιιαθηηθά. 

 Σα αλαιψζηκα πιηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ ζπληήξεζε πνπ  

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κεραλεκάησλ ζα βαξχλνπλ ηνλ 

ζπληεξεηή (ηκάληεο, ρεκηθά θαζαξηζκνχ, κηθξνπνζφηεηεο Freon, κηθξνυιηθά, θιπ 

 

 

 

1.6. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΟΡΟΙ ΤΝΣΗΡΗΗ:  
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ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΟΥΙ ΓΙΑ 

ΜΔΡΟ ΑΤΣΟΤ. 

 

Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ε 

ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ ε νπνία ζα θαιχπηεη: 

 

 Σν θφζηνο ηεο  ΔΡΓΑΙΑ γηα ηελ επίβιεςε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζψο 

θαη ηελ ζπληήξεζε, επηζθεπή (επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε) θαη  

δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ κεραλεκάησλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο χκβαζεο. 

 Σν θφζηνο ηεο δηάζεζεο δχν (2) Σερληηψλ Φπθηηθψλ κφληκεο 

παξνπζίαο φπσο παξαπάλσ πεξηγξάθεηαη. 

 Σν θφζηνο ησλ θίιηξσλ θαη  ησλ ηκάλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ησλ αλαισζίκσλ θαη 

κηθξνυιηθψλ. 

 Σν θφζηνο επίζθεςεο ηερληηψλ ηεο Καηαζθεπάζηξηαο Δηαηξίαο ή ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ηεο, γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ΔΙΓΙΚΑ 

ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ζε ζηνηρεία ησλ Δγθ/ζεσλ, 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ BMS) . 

 ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ   ΣΗΝ ΤΜΒΑΗ Η ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ 

ΦΙΛΣΡΧΝ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ FCU 

 

Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία  ησλ 

κεραλεκάησλ, δηθηχσλ  θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 

a) Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπληήξεζε θάζε κεραλήκαηνο θαη εγθαηάζηαζεο. 

b) Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πκβαηηθψλ Δξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο πληεξεηήο νθείιεη 

λα ππνβάιιεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα 

εξγαζηψλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ν εκεξνινγηαθφο πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ εξγαζηψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ 

πκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ  

c) Ο αλάδνρνο, ζα δηαηεξεί εκεξνιφγην έξγνπ ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη 

ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πληήξεζεο θαη ηηο 

νδεγίεο ζπληήξεζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δηαπίζησζε ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. 
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d) Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξά εμεηδηθεπκέλνπο ρψξνπο (πρ. Υεηξνπξγεία, Μνλάδα 

Αξλεηηθήο Πίεζεο SARS,θιπ), νη νπνίεο ζα γίλνληαη  θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην 

αξκφδην ηκήκα θαη ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

e) Οη επηζθεπέο πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη σο ΔΠΔΙΓΟΤΔ απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία, ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ΑΜΔΑ. ΟΙ ΜΗ ΔΠΔΙΓΟΤΔ 

ΔΠΙΚΔΤΔ, ζα πξνγξακκαηίδνληαη θαη ζα εθηεινχληα απφ ηνλ Αλάδνρν,  ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

f) Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ζπκπιεξσκέλν ζηελ ππεξεζία ην θχιιν 

ζπληήξεζεο θαη ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 

1122/17-6-2008 (ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ).   

g) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε γηα ηξνπνπνηήζεηο ζηα κεραλήκαηα θαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο απφ ηνλ ζπληεξεηή, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο θαη ηελ παξνπζία ησλ ηερληθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

h) Ο ζπληεξεηήο ζα ελεκεξψλεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη γηα βειηησηηθέο ή επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

πνπ πηζαλφλ λα απαηηνχληαη κεηά ηνπ θφζηνπο ηνπο. Η Σ. Τ ζα απνθαζίδεη γηα 

ηελ ζθνπηκφηεηα απηψλ ησλ εξγαζηψλ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη σο 

ΑΝΑΓΚΑΙΔ Η  ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΔ. 

  

i) Η δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηηο Δξγαζίεο Δπηζθεπήο Φπθηψλ – Αληιηψλ 

Θεξκφηεηαο, Κιηκαηηζηηθψλ Μνλάδσλ, Μεραλεκάησλ θαη Γηθηχσλ Κιηκαηηζκνχ, 

βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο.  

 

j) Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή 

ζσκαηηθή βιάβε ήζειε πξνθχςεη απφ ειαηησκαηηθή ζπληήξεζε ή επηζθεπή ησλ 

κεραλεκάησλ, ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ππ’ απηφλ ή ηνπο αζζελείο 

θαζψο επίζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκηά ζηα παξειθφκελα ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη γεληθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ππαηηηφηεηα ή 

δφιν. 

k) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φιεο ηηο παξαηεξήζεηο ή 

νδεγίεο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, πνπ ζα 

ππνβάιινληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή απφ ηνπο εθάζηνηε 

εθπξνζψπνπο ηεο.   
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l) Ο αλάδνρνο, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1988 Άξζξν 8, 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε απνζηνιήο θαηάιιεινπ ζπλεξγείνπ, εληφο  2 

σξψλ (απφ ηεο 07.00 – 21.00) θαη εληφο 4 σξψλ (απφ ηεο 21.00 – 07.00) απφ 

ηελ θιίζε καο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηε δηάγλσζε 

βιάβεο. 

Ο Αλάδνρνο,  ππνρξενχηαη λα δειψζεη αξηζκφ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ 

Σειεθψλνπ ηνπ  Δπηθεθαιήο Μεραληθνχ ηνπ Έξγνπ, θαη λα ην θνηλνπνηήζεη 

ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο, γηα 

αλαγγειίεο βιαβψλ. 

πλεπψο: ε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ε εηδνπνίεζε γηα βιάβεο  ζα 

γίλεηαη απφ ην Σερλίηε ηνπ Αλάδνρνπ. 

ε κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζε Αξγίεο θαη  ζηηο Δθεκεξίεο, ε 

εηδνπνίεζε ζα γίλεηαη ή απφ ην Σειεθσληθφ Κέληξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ή 

απφ ην πλεξγείν Ηιεθηξνιφγσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν εξγάδεηαη 

νιφθιεξν ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

 

m) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξεγθιίησο θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε 

απηψλ, ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

n) Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ αζθάιηζε 

φισλ φζσλ απαζρνιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο, 

θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εξγνδφηνπ θαη 

αζθαιηζκέλσλ ζηνλ αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ θνξέα. ε πεξίπησζε πνπ απφ 

νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ε 

θαηαβνιή νπνηνζδήπνηε αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ην αλσηέξσ έξγν ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζε απηφ ην αληίζηνηρν πνζφ. Δπηζεκαίλεηαη 

δε φηη ηα άηνκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζα έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα παξακνλήο θαη εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα. 

o) Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθψο ππεχζπλνο, πνηληθψο θαη αζηηθψο, γηα 

νηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί εθ παξαβάζεσο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 

θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη είλαη κνλαδηθφο ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ 

απνδεκίσζε νπνηνπδήπνηε, γηα θάζε θχζεσο θαη είδνπο δεκηέο, πνπ ηπρφλ 

ππνζηεί απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, αλ ππνρξεσζεί ην Ννζνθνκείν λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζ’ απηφ ην αληίζηνηρν πνζφ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηφθσλ θαη εμφδσλ. Σν Ννζνθνκείν, δε θέξεη θακία 

αζηηθή ή άιιε επζχλε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ  αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο 

2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

2.1. ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  

1. Κχξηεο ππνρξεψζεηο ηνπ πληεξεηή είλαη: ε επίβιεςε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

θαη νη πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη 

δηαηήξεζεο ζε ιεηηνπξγία (δειαδή ΤΝΣΗΡΗΗ θαη ΔΠΙΚΔΤΔ) ησλ 

Φπθηηθψλ, Κιηκαηηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, Κεληξηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ 

Μνλάδσλ, Σνπηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ Μεραλεκάησλ, θαζψο θαη ησλ Γηθηχσλ 

Κιηκαηηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ Τπνδνκψλ Φπρηθήο Τγείαο 

Αξκνδηφηεηαο ηνπ, γηα 1 (έλα) έηνο.  

2. Ο πληεξεηήο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Πξνιεπηηθή θαη 

ηελ Δπαλνξζσηηθή πληήξεζε, θαζψο θαη ηηο Δπηζθεπέο φπσο απηέο 

νξίδνληαη, ησλ Μεραλεκάησλ θαη ησλ Δγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή.  

3. Σα αλαιψζηκα πιηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ ζπληήξεζε πνπ  

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κεραλεκάησλ ζα βαξχλνπλ ηνλ 

ζπληεξεηή (ηκάληεο, ρεκηθά θαζαξηζκνχ, κηθξνπνζφηεηεο Freon, κηθξνυιηθά, 

θιπ). 

4. Γηα  ηελ ηαρχηεξε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ, ιφγσ 

ηεο επζχλεο πνπ έρεη  γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή  ιεηηνπξγία ησλ 

Κιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ν πληεξεηήο ζα αλαιάβεη λα πξνκεζεχζεη 

θαη λα δηαζέζεη ηα αληαιιαθηηθά θαη ηα εμαξηήκαηα ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ. Σα 

ζπγθξηκέλα αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία σο πξνο ην ζθέινο ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο 

ζθνπηκφηεηαο , ηεο  πνηφηεηαο, ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη πηζηνπνηήζεσλ 

θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο ην νπνίν ζα θνηλνπνηεζεί κε ηελ 

θαηάζεζε πξνζθνξάο. 

Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ,  βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Δπίζεο, 

ν Αλάδνρνο, ζα αλαιάβεη θαη ηελ επηζθεπή βιαβψλ κεγάινπ κεγέζνπο, κε 

δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα ηα νπνία ζα θαηαζέζεη θνζηνιφγην πξνο έγθξηζε, 

φπσο επίζεο ζα θαηαηεζεί πξνο έγθξηζε  θαη θνζηνιφγην εξγαζηψλ. Ο 

ραξαθηεξηζκφο ηεο βιάβεο σο «βιάβε κεγάινπ κεγέζνπο», είλαη αξκνδηφηεηα ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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5. Ο πληεξεηήο ππνρξενχηαη λα είλαη ζπλεπήο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεξψληαο 

φια ηα ηζρχνληα πξφηππα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

6. Μεηά απφ ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεη 

ην ζχλνιν ησλ άρξεζησλ θαη απνβιήησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο,  απφ ηνλ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο αθήλνληαο ηνλ ρψξν 

θαζαξφ θαη ζε ηάμε,  ζχκθσλα κε ηελ ελ ηζρχ  Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία. 

7. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ζε ιεηηνπξγία, ζα εθηεινχληαη 

ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επίβιεςε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

Δξγαζηψλ, ε νπνία κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ, ζα πηζηνπνηεί ηελ 

θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ φπσο πεξηγξάθνληαη. 

8. Ο ζπληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη ηηο ζρεηηθέο κε ηελ 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή  νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηή ησλ Φπθηψλ θαη ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ησλ Κιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη κεραλεκάησλ, φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα θαη ηηο νπνίεο νδεγίεο νθείιεη λα ηηο 

γλσξίδεη. Ο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ έκπεηξσλ θαη 

εηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ θαη ηερληηψλ. 

9. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε επηζθεπήο εμαξηεκάησλ, 

ππνζπλφισλ, κεραληζκψλ, ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη αληιηψλ, απφ ζπλεξγεία εθηφο 

Ννζνθνκείνπ, ν πληεξεηήο έρεη ππνρξέσζε λα ηα απεγθαηαζηήζεη γηα λα 

ζηαινχλ πξνο επηζθεπή θαη λα επαλεγθαηαζηήζεη ηα επηζθεπαζκέλα ζέηνληαο 

ην κεράλεκα ζε πιήξεο ιεηηνπξγία. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κφλν ην θφζηνο 

ηεο επηζθεπήο απφ ην εμσηεξηθφ ζπλεξγείν βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

10. ηνλ πληεξεηή ζα παξαρσξεζεί έλα Γξαθείν εληφο ηνπ πλεξγείνπ 

Φπθηηθψλ, γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

11. Ο Δπηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Δξγαζηψλ (Σ.Δ. ή Π. Δ. Μεραληθφο), ζα έρεη 

πξφζβαζε ζηα πζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ θιηκαηηζκνχ (BMS), ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Υεηξνπξγείσλ ηνπ Κη.1, ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κηηξίνπ: 3 ΑΑΝ θαη ηνπ Κηηξίνπ 8 ΑΙΜΟΓΟΙΑ. Μέζσ ησλ 

BMS, ζα κπνξεί λα ειέγρεη: ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ, πηζαλά ALARMS, 

θαζαξφηεηα ησλ θίιηξσλ, θιπ. Δπίζεο, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 

ζεξκνθξαζηψλ (ρψξσλ, κνλάδσλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ, θιπ) ή άιισλ 

παξακέηξσλ κεηά φκσο απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ ζηειερψλ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο.  

12. Οη δχν ηερλίηεο ςπθηηθνί πνπ ζα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο, ζα εληαρζνχλ ζηελ 

αξηζκεηηθή δχλακε ηνπ πλεξγείνπ Φπθηηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ιεηηνπξγψληαο 

σο έλα εληαίν ζχλνιν,  ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ πλεξγείνπ 

Φπθηηθψλ θαη ππφ ηελ επίβιεςε ησλ αξκφδησλ Μεραληθψλ ηεο Σερληθήο 
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Τπεξεζίαο, . Οη ηερλίηεο ςπθηηθνί ζα εθηεινχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη δηαηήξεζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηκαηηζηηθψλ κερ/ησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο (πξνιεπηηθή ή επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε) θαη ζα ζπλδξάκεη 

ην πλεξγείν Φπθηηθψλ ζηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππφινηπσλ ςπθηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. .  

ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Μερ/θφ Δπηθεθαιή ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο, νη δχν ηερλίηεο ςπθηηθνί ζα έρνπλ ηεο ππνζηήξημε ησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλάδνρνπ ρσξίο κφληκε παξνπζία, φπνηε απαηηεζεί.  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Φπθηηθψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ζα εθηειεί φιεο ηηο ;απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ, ζα 

επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ζε πεξηπηψζεηο βιαβψλ θαη 

γεληθφηεξα ζα εθηειεί φιεο εθείλεο ηηο εξγαζίεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Φπθηηθψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ,   

 

 

2.2 ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ  

 

2.2.1 ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΙ ΦΤΚΣΔ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΧΝ – 

ΗΜΙΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ Φπθηψλ ηνπ Πίλαθα 1 – 

Παξάξηεκα 1   πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ 

(Μάηνο – Οθηψβξηνο) δειαδή 6 κήλεο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη (6) έμη κεληαίεο 

επηζθέςεηο  ησλ ηερληθψλ  εηεζίσο ηνπο κήλεο: Μάην, Ινχλην, Ινχιην , Αχγνπζην, 

επηέκβξην Οθηψβξην. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ Φπθηψλ ηνπ Πίλαθα 1 πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη (6) έμη 

επηζθέςεηο  ησλ ηερληθψλ εηεζίσο ηνπο κήλεο: Φεβξνπάξην, Απξίιην, Ινχλην,  

Αχγνπζην,  Οθηψβξην, Γεθέκβξην. 

Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πληεξεηή.  

 

Α) ΔΠΟΥΙΚΟ ΞΔΚΙΝΗΜΑ 

 Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο καληαιψζεσλ ηνπ ςχθηε κε ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ 

 Δθθίλεζε αληιηψλ θαη θπθινθνξεηψλ ςπρξνχ λεξνχ. 
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 Δθθίλεζε ηνπ ςχθηε, ζηελ έλαξμε ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ θαη απελεξγνπνίεζε 

ηνπ ςχθηε ζηελ           ιήμε ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζηα 

αληιηνζηάζηα. 

 Μεηξήζεηο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο: πηέζεηο, ζεξκνθξαζίεο, απνξξνθεκέλε 

ηζρχο. 

 Αιιαγή ιαδηνχ, αιιαγή γνκψζεσλ ςπθηηθνχ πγξνχ, φηαλ απαηηείηαη. 

 Δπηβεβαίσζε ζσζηήο πνζφηεηαο ςπθηηθνχ πγξνχ θαη έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ. 

 Δπηβεβαίσζε ξπζκίζεσλ φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ. 

 Δπηβεβαίσζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ απνθνξηηζηψλ ησλ ζπκπηεζηψλ. 

 Καηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο.   

 Καζαξηζκφο ζπκππθλσηψλ, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ακπεξνκέηξηζε 

αλεκηζηήξσλ. 

 Φεθαζκφο ησλ ζηνηρείσλ κε εηδηθφ δηάιπκα, πηζηνπνηεκέλνπ, ρεκηθνχ πγξνχ γηα 

κηθξνβηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη μέπιπκά ηνπο κε πηεζηηθφ κεράλεκα, κφλν γηα 

ςχθηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ (Μάηνο – 

Οθηψβξηνο) 

 

  

Β) ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΔΡΟΦΤΚΣΧΝ ΦΤΚΣΧΝ 

ΓΙΜΗΝΙΑΙΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 Γεληθφο ειεθηξνινγηθφο έιεγρνο  

 Δθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηψλ    

 Έιεγρνο ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ 

 Ακπεξνκέηξεζε ζηνπο ζπκπηεζηέο θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο 

 Έιεγρνο απηνκαηηζκνχ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 

 Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ 

 Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξχζκηζε απηψλ 

 Πιήξσζε ησλ ζπκπηεζηψλ κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ 

εθφζνλ απαηηείηαη.  (ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζπκπιήξσζε κε πγξφ 

FREON R-22 ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  ππνθαηάζηαηα ςπθηηθά κέζα, φπσο 

R422D θ.α. 

 

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΔ ΔΡΓΑΙΔ  

 Έιεγρνο πηζαλψλ θζνξψλ  & δηαξξνψλ ησλ ζηνηρείσλ 

 Έιεγρνο έδξαζεο αμνληθψλ αλεκηζηήξσλ 

 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ θαη ςπθηέιαηνπ απφ ηνπο 

ζπκπηεζηέο.  
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 Έιεγρνο ηεο  ζεξκαληηθήο αληίζηαζεο ζην  carter  ιαδηνχ. 

 Έιεγρνο πξεζζνζηαηψλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηψλ 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 

 Έιεγρνο ησλ ξειέ εθθηλήζεσο θαη πξνιεπηηθή αληηθαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη 

απφ ηνλ                 Καηαζθεπαζηή. 

 Πιχζηκν ζηνηρείσλ κε λεξφ ππφ πίεζε (κε πηεζηηθφ), εάλ απαηηείηαη ηδηαίηεξα 

ζηνπο εθηεζεηκέλνπο ζηνπο ξχπνπο, ςχθηεο   

  

ΔΣΗΙΔ ΔΡΓΑΙΔ  

 Φεθαζκφο  ησλ ζηνηρείσλ κε εηδηθφ δηάιπκα, πηζηνπνηεκέλνπ, ρεκηθνχ πγξνχ 

γηα κηθξνβηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη μέπιπκά ηνπο κε πηεζηηθφ κεράλεκα 

 Υηέληζκα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Απνκφλσζε & εθθέλσζε ησλ ζπκπηεζηψλ απφ ην ςπθηηθφ πγξφ  

 Άλνηγκα ηαπψλ & άδεηαζκα ησλ ζπκπηεζηψλ απφ ηελ ππάξρνπζα πνζφηεηα 

ςπθηέιαηνπ 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο θίιηξσλ ιαδηνχ 

 Έιεγρνο πνηφηεηαο ιαδηνχ & πηζαλψλ επξεκάησλ 

 Κιείζηκν ηαπψλ ςπθηέιαηνπ 

 Αληηθαηάζηαζε ςπθηέιαηνπ  

 Test νμχηεηαο ιαδηνχ γηα ηνπο ζπκπηεζηέο ηχπνπ screw 

 Γεκηνπξγία θελνχ θαη επαλαπιήξσζε κε ςπθηηθφ πγξφ. 

 

Πξνζνρή:  ε φπνηνλ αεξφςπθην ςχθηε (ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ή αληιία 

ζεξκφηεηαο), έρεη θιεηζηνχ ηχπνπ ζπκπηεζηή (ρσξίο ζεκείν ζχλδεζεο γηα 

αιιαγή ιαδηψλ) ΓΔΝ ζα γίλεη αιιαγή ιαδηψλ θαη θίιηξνπ ιαδηνχ. 

 

 

2.2.2.  ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

 

Θα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ, αλαιπηηθά, ηα θάησζη:  

 

Α) ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΧΝ 

 Αληηθαηάζηαζε ( πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε) πξνθίιηξσλ, ζαθθφθηιηξσλ θαη 

απφιπησλ θίιηξσλ κνλάδσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζπλεκκέλν Γηάγξακκα 

Διέγρνπ θαη Αληηθαηάζηαζεο Φίιηξσλ, (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2), γηα θάζε κία απφ ηηο 

Κεληξηθέο Μνλάδεο θαη ηεο Δγθαηάζηαζεο Θαιάκσλ Αξλεηηθήο Πίεζεο.  
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Β) ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ  ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ  

ΜΟΝΑΓΧΝ  

ΜΗΝΙΑΙΑ 

 Έιεγρνο θφκπιεξ, θαη αληηθαηάζηαζε ηαθνπλάθηα, εάλ απαηηνχληαη. 

 Έιεγρνο εδξάλσλ θαη ηξηβέσλ. 

 Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηψλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ & έιεγρνο 

δπγνζηάζκηζεο. 

 Έιεγρνο  πηζαλψλ δηαξξνψλ λεξνχ & απνθαηάζηαζε απηψλ. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ – ηξηφδσλ – ζεξκνζηαηψλ θαη 

ξπζκίζεηο. 

 Έιεγρνο ζνξχβσλ θαη θξαδαζκψλ. 

 Έιεγρνο θηλεηήξα & κνλψζεψλ ηνπ. 

 Λίπαλζε θηλεηήξα. 

 Ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξα, ξπζκίζεηο. 

 Έιεγρνο κνλψζεσλ αεξαγσγψλ. 

 Καζαξηζκφο ζηνκίσλ πξνζαγσγήο-επηζηξνθήο. 

 

 

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  

 Λίπαλζε θαη έιεγρνο εδξάλσλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ. 

 Αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ.  

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνξηθψλ καλφκεηξσλ. 

 

ΔΣΗΙΑ 

 Υεκηθφο & κηθξνβηνινγηθφο θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ ςπρξνχ & ζεξκνχ λεξνχ.  

 Καζαξηζκφο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ & απνρέηεπζεο. 

 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο αέξνο απφ ζχξεο θαη απφ θαξαβφπαλα ζχλδεζεο κε 

αεξαγσγνχο. 

 

 

Γ) ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ  FAN SECTION  

ΜΗΝΙΑΙΑ 

-  Έιεγρνο εζθαηξνηξηβέσλ. 

-  Έιεγρνο ζνξχβσλ –θξαδαζκψλ. 

-  Δπζπγξάκκηζε ηξνραιίαο θπγνθεληξηθνχ αλεκηζηήξα & έιεγρνο δπγνζηάζκηζεο 

-  Έιεγρνο θηλεηήξα & κνλψζεσλ θηλεηήξα. 

-  Λίπαλζε θηλεηήξα, 

-  Ακπεξνκέηξεζε. 
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-  Έιεγρνο θφκπιεξ, θαη αληηθαηάζηαζε ηαθνπλάθηα, φπνηε απαηηείηαη.  

-  Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο αέξνο απφ ζχξεο θαη απφ θαξαβφπαλα ζχλδεζεο κε 

αεξαγσγνχο. 

-  Ηιεθηξνινγηθφο έιεγρνο, έιεγρνο επαθψλ ξειέ ηζρχνο,  

-  Έιεγρνο απφξξηςεο αέξα. 

-  Δθθίλεζε, παξάδνζε ζε ρξήζε. 

 

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  

-   Καζαξηζκφο, εμσηεξηθά, απφ άιαηα, νμεηδψζεηο, βαθή, φπνηε απαηηεζεί. 

-  Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο θπγνθεληξηθνχ αλεκηζηήξα. 

-   Λίπαλζε θαη έιεγρνο εδξάλνπ ηνπ θπγνθεληξηθνχ αλεκηζηήξα,  αλά εμάκελν. 

-  Αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ, κε έιεγρν θαη ξχζκηζε ηεο επζπγξάκκηζεο θαη ηεο 

ηάλπζεο ηνπ ηκάληα. 

  

2.2.3. ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΧΛΗΝΧΔΧΝ ΓΙΑΝΟΜΗ ΤΓΑΣΟ ΚΑΙ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΧΝ (ΣΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ) 

            

 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκάησλ θαη ρεηξνθηλήησλ δηθιείδσλ (βαλψλ), ζε 

αληιηνζηάζηα, ςπρξνζηάζηα θαη δίθηπα. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηφκαησλ 

δηαθνπηψλ πιήξσζεο λεξνχ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο πςνκέηξνπ θαη ζεξκνκέηξσλ, 

 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο δηθηχνπ, απνθαηάζηαζε δηαξξνψλ 

(πεξηιακβάλνληαη θαη  απνθξάμεηο ζην δίθηπν ζπκππθλσκάησλ).  Δάλ ε 

απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί  κφλν  κε ηελ 

ρξήζε ελφο εμαξηήκαηνο θάιπςεο ζεκείνπ δηαξξνήο, ηφηε ε 

απνθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα, έρνληαο φκσο πξνζσξηλφ 

ραξαθηήξα. ε πεξίπησζε φπνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δηαξξνψλ 

απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ, ν αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηελ 

ππεξεζία γηα ην θφζηνο θαη πξνρσξάεη ζε απνθαηάζηαζε κφλν θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εληνιήο. 

 Έιεγρνο κνλψζεσλ ζσιελψζεσλ δηθηχνπ. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηψλ ζηελ έμνδν ησλ ςπθηψλ θαη 

ησλ θπθινθνξεηψλ  παξνρήο χδαηνο ζην δίθηπν. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ αζθαιείαο θαη ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ ( 

καλφκεηξα,  
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 ειεθηξνβάλεο, ειεθηξνβαιβίδεο, ζπζθεπέο flow switch,  θ..η. ι.). 

Πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ξπζκίζεσλ  θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

θζαξκέλσλ εάλ απαηηείηαη. 

 Καζαξηζκφο θίιηξσλ λεξνχ  

 

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 Έιεγρνο ζηάζκεο δνρείνπ πιεξψζεσο ςπρξνχ χδαηνο θαη Καζαξηζκφο 

εάλ απαηηείηαη.   

 Όιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ΦΤΞΗ Η 

ΘΔΡΜΑΝΗ ηεο Δγθαηάζηαζεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ζεξκήο ή ςπρξήο 

πεξηφδνπ, θαηφπηλ εηδνπνίεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπλεξγείν ςπθηηθψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

 

ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 Δμαεξηζκφο δηθηχσλ 

 Καζαξηζκφο δηθηχνπ απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ, απφθξαμε εάλ 

απαηηείηαη. 

 Δπαλάιεςε ηεο εμακεληαίαο  ζπληήξεζεο.  

 

    

2.2.4.  ΓΙΚΣΤΟ ΑΔΡΑΓΧΓΧΝ ΠΡΟΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ, ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΑΔΡΙΜΟΤ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 Οπηηθφο έιεγρνο γηα δηαπίζησζε θζνξψλ εηδηθά ζηηο κνλψζεηο.  

 Έιεγρνο εχθακπησλ ζπλδέζκσλ. 

 Έιεγρνο θαιήο ζηήξημεο ή έδξαζεο αεξαγσγψλ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ ησλ δηθηχσλ εμαεξηζκνχ, ζην Κηίξην:2 

(δεμηφ θαη αξηζηεξφ δψκα) θαη ζην Κηίξην 3 (εμαεξηζκφο ηεο Γ’ Υεηξ/θήο θιηληθήο),.  

 

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 Δπαλάιεςε ηεο Μεληαίαο πληήξεζεο 

 Ρπζκίζεηο ζηνκίσλ φπνπ απαηηείηαη 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ξπζκίζεηο δηαθξαγκάησλ 

 Καζαξηζκφο πιαηζίσλ θαη πεξζίδσλ ζηα ζηφκηα απαγσγήο – 

πξνζαγσγήο φπνπ απαηηείηαη. 

 Αληηθαηάζηαζε Ικάλησλ αλεκηζηήξσλ ησλ δηθηχσλ εμαεξηζκνχ, ζην 

Κηίξην2 (δεμηφ θαη αξηζηεξφ δψκα) θαη ζην Κηίξην 3 (εμαεξηζκφο ηεο Γ’ Υεηξ/θήο 

θιηληθήο),.   
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ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ     

 Δπαλάιεςε ηεο Δμακεληαίαο πληήξεζεο.   

 

 

 

2.2.5.  ΣΟΠΙΚΔ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ (A/C SPLIT 

SYSTEM) ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΜΟΝΑΓΔ FCU 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ:  

 Έιεγρνο θαη επίβιεςε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ 

 Πιχζηκν ή θαζαξηζκφο θίιηξσλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη κνλάδσλ 

FCU, Δηδηθά ζηα κεραλήκαηα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ζηα Υεηξνπξγεία ηνπ 

Κη. 2 – Αλαηνιηθνχ, είλαη δπλαηφλ λα απαηηεζεί λα θαζαξηζηνχλ ηα θίιηξα 

δχν θνξέο ην κήλα, αιιά κφλν θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο Τπεχζπλνπο 

ησλ Υεηξ/γείσλ.. 

 Μεληαία ζπληήξεζε -  δειαδή έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο κερ/ησλ  θαη 

θαζαξηζκφο θίιηξσλ – ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζηνπο 

θξίζηκνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ ήηνη: 

 Σ. Δ. Π. 

 Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ 

 Μ. Δ. Θ. 

 ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 5Ο ΟΡΟΦΟ ΚΣ. 1 ΓΤΣΙΚΟΤ 

 ΜΟΝΑΓΑ ΔΓΙΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 150 ΣΔΜ. (A/C & FCU) 

 

  

ΓΤΟ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΔ  ΤΝΣΗΡΗΔΙ (θάζε κία ζηελ αξρή ηεο Θεξκήο θαη ηεο 

Φπρξήο Πεξηφδνπ αληίζηνηρα), σο εμήο: 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμακεληαίαο ζπληήξεζεο  ησλ ηνπηθψλ 

θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ (δηαηξνχκελνπ ηχπνπ θαη FAN COIL) ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, είλαη απαξαίηεην, λα εθηειεζηνχλ νη εμήο εξγαζίεο: 

 

 Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε εζσηεξηθνχ ζηνηρείνπ-εμαηκηζηή –θάζε 

θιηκαηηζηηθνχ κεραλήκαηνο, κε ρεκηθφ πγξφ θαηάιιειν γηα εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο  

(Σν ρεκηθφ πγξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ έρεη έληνλε κπξσδηά θαη 

δελ πξνθαιεί        αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο αλζξψπνπο 
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πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ) Σν ρεκηθφ 

πγξφ ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 Καζαξηζκφο θαη  απνιχκαλζε ησλ θίιηξσλ παξαθξάηεζεο ζθφλεο θαη 

κηθξνζσκαηηδίσλ θάζε εζσηεξηθήο κνλάδαο, κε ην ίδην ρεκηθφ πγξφ 

πνπ αλαθέξζεθε πξνγελέζηεξα. 

 Καζαξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο πιαζηηθήο ή κεηαιιηθήο θηεξσηήο ηνπ αλεκηζηήξα 

απφ ζθφλε θαη ζσκαηίδηα πνπ  έρνπλ  πξνζθνιιεζεί ζηηο επηθάλεηεο ηεο 

θηεξσηήο. 

 Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηεο ιεθάλεο ζπιινγήο ησλ 

ζπκππθλσκάησλ. 

 Καζαξηζκφο ζσιήλσζεο απνρέηεπζεο, επαλάιεςε θαζαξηζκνχ ζε 

πεξίπησζε αζηνρίαο. 

 Έιεγρνο ηεο θαισδηψζεσο θαη ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο 

εζσηεξηθήο κνλάδνο. 

 Καζαξηζκφο θαη πξνζηαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ζηνηρείνπ-ζπκππθλσηή- κε 

ρεκηθφ πγξφ.(Σν ρεκηθφ πγξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαηάιιειν 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζπκππθλσηή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ 

ςσξίαζε) Σν ρεκηθφ πγξφ ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο. 

 Έιεγρνο ησλ θαισδηψζεσλ  θαη ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο 

εμσηεξηθήο κνλάδνο. 

 Δθθίλεζε ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδνο ζηελ ιεηηνπξγία «ςχμεο» ή 

«ζέξκαλζεο», έιεγρνο ηεο ηάζεσο θαη ηεο εληάζεσο  απηήο, έιεγρνο ησλ 

ςπθηηθψλ πγξψλ απηήο θαη πιήξσζε φπνπ απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηηο ηξίνδεο βαιβίδαο ηεο κνλάδαο. 

 Καηαγξαθή ζεξκνθξαζίαο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ αέξα ζηνλ εμαηκηζηή 

θαη ην ζπκππθλσηή. 

 Έιεγρνο δηθιείδσλ δηαθνπηψλ θαη ζεξκνζηαηψλ 

 Έιεγρνο ςπθηηθνχ πγξνχ θαη ζπκπιήξσζε εάλ απαηηείηαη. 

Απνθαηάζηαζε δηαξξνψλ Φπθηηθνχ Τγξνχ εάλ απαηηείηαη κε εξγαζία ζηα 

πιαίζηα ηεο χκβαζεο. 

 Δμαεξηζκφο κνλάδαο FCU εάλ απαηηείηαη  

 Έιεγρνο θζνξψλ πεξζίδσλ FCU 

 

Σν ρεκηθφ πγξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ έρεη έληνλε κπξσδηά θαη δελ πξνθαιεί        

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν 

εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ Σν ρεκηθφ πγξφ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαη 

εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. θαη ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο γηα ρξήζε ζε 

Ννζνθνκεία θαη ζα  ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  
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Μεηά ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο  ζπληήξεζεο  ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ 

κεραλεκάησλ (δηαηξνχκελνπ ηχπνπ θαη FAN COIL) ηνπ Ννζνθνκείνπ ν 

πληεξεηήο παξαδίδεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηα Γειηία πληήξεζεο ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ππνγξάθεη καδί κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία έλα Πξσηφθνιιν 

Καιήο Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ ην νπνίν ζα απνηειέζεη δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΙ  ΝΑ ΞΔΚΙΝΗΔΙ ΣΗΝ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΣΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ,  ΜΟΝΟ ΔΦΟΟΝ ΛΑΒΔΙ ΣΗΝ 

ΥΔΣΙΚΗ ΔΝΣΟΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΔΙ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (A/C & FCU) Δ 

ΓΤΟ (2) ΜΗΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ. ΓΙΑ ΣΟΝ ΛΟΓΟ ΑΤΣΟ, 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΟΦΔΙΛΔΙ, ΟΣΑΝ ΑΠΑΙΣΗΘΔΙ, ΝΑ ΔΝΙΥΤΔΙ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΣΑ 

ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΠΟΤ ΓΙΑΘΔΣΔΙ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 

ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΠΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ (A/C & 

FCU ) EΝΣΟ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ. 

 

2.2.6.  ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ COMPACT 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ  

 Γεληθφο ειεθηξνινγηθφο έιεγρνο 

 Έιεγρνο πηέζεσλ θπθισκάησλ ςπθηηθνχ πγξνχ. 

 Ακπεξνκέηξεζε ζπκπηεζηψλ θαη αλεκηζηήξσλ   

 Έιεγρνο ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ 

 Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ηνπ ρψξνπ ηνπ Τπνζηαζκνχ. (νη κνλάδεο 

ζα δνπιεχνπλ ελαιιάμ γηα έλα κήλα)  

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο θίιηξσλ, θαζαξηζκφο εάλ απαηηείηαη 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο αεξαγσγψλ ήηνη: κνλψζεηο, ζηεγαλφηεηα, ζεκεία 

ζηήξημεο. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζεξκνζηαηψλ ρψξσλ, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπλαγεξκνχ 

ππέξβαζεο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ. 

 Απνθαηάζηαζε θζνξψλ ησλ κνλψζεσλ αεξαγσγψλ, φπνηε απαηηεζεί. 

 

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ:  

 Έιεγρνο πηζαλψλ θζνξψλ  & δηαξξνψλ ησλ ζηνηρείσλ 
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 Έιεγρνο πξεζζνζηαηψλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηψλ 

 Πιχζηκν ζηνηρείσλ κε λεξφ ππφ πίεζε (κε πηεζηηθφ), εάλ απαηηείηαη ηδηαίηεξα 

ζηνπο εθηεζεηκέλνπο ζηνπο ξχπνπο, ςχθηεο  

 Έιεγρνο πνζφηεηαο ηνπ δηνρεηεπφκελνπ αέξα ζηνπο ρψξνπο, ξχζκηζε 

δηαθξαγκάησλ αλ απαηηείηαη.   

     ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ: 

 Φεθαζκφο  ησλ ζηνηρείσλ κε εηδηθφ δηάιπκα, πηζηνπνηεκέλνπ, ρεκηθνχ πγξνχ 

γηα κηθξνβηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη μέπιπκά ηνπο κε πηεζηηθφ κεράλεκα 

 Υηέληζκα ησλ ζηνηρείσλ 

 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο απνρεηεχζεσλ ησλ κεραλεκάησλ. 

 

2.2.7. ΗΜΙΚΔΝΣΡΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ εκηθεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ λα αθνινπζήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ην πξφγξακκα 

ζπληήξεζεο ησλ Κεληξηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηφζν γηα ηηο Μνλάδεο 

Φχμεο φζν θαη γηα ηηο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο. Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

θχζε ησλ εξγαζηψλ ζα θαζνξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη 

ηα Σκήκαηα φπνπ ιεηηνπξγνχλ. Σν θφζηνο ησλ θίιηξσλ θαη ησλ Ικάλησλ 

εληάζζεηαη ζηελ χκβαζε.  

 

2.2.8. ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (BMS), ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ 

INVERTERS 

 

ην επίπεδν Παξαθνινχζεζεο: 

      Μηα θνξά ην κήλα, ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηα εμήο: 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ απηφκαηνπ 

ειέγρνπ (BMS), 

-  πηζηφηεηαο ησλ απεηθνληδφκελσλ δεδνκέλσλ ζηελ νζφλε ηνπ BMS 

- Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ BMS θαη ησλ δηαηάμεσλ 

ζπιινγήο θαη  κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Γελ αθνξά ην δίθηπν κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν παξέρεη ππνζηήξημε ζηα BMS  

- Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή κε αθπξσκέλσλ ζπλαγεξκψλ (ALARMS). 

Πεξεηαίξσ αληηκεηψπηζε απηψλ ζχκθσλα κε ηελ βιάβε πνπ πεξηγξάθεηαη 

(βιάβε BMS, ή βιάβε εγθαηάζηαζεο)  

- Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο &  ξπζκίζεηο – εάλ απαηηνχληαη, 

απηνκαηηζκψλ & inverter. 
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- Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο &  ξπζκίζεηο -  εάλ απαηηνχληαη, ειεθηξνληθψλ 

ειεγθηψλ. 

- Καζαξηζκνί Πηλάθσλ Σξνθνδνζίαο, Απηνκαηηζκνχ θαη Πηλάθσλ 

Διεγθηψλ. 

- Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ αθξνδεθηψλ ησλ δηαθνξηθψλ 

πξεζζνζηαηψλ.  

- Ρπζκίζεηο ησλ inverter ησλ θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, φπνπ 

απηφ απαηηείηαη, κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη 

ξπζκίζεηο ζα γίλνληαη έπεηηα απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο 

. 

 

2.3 ΔΠΑΝΟΡΘΧΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΔ  

 

ε φηη αθνξά ηελ επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε, ν πληεξεηήο ζα επζχλεηαη γηα 

επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη, ή λα πξνθχςνπλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ επζπλψλ ηνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ζε 

ιεηηνπξγία Φπθηηθψλ, Κιηκαηηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, Κεληξηθψλ θαη 

Σνπηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ Μνλάδσλ θαζψο θαη ησλ Γηθηχσλ Κιηκαηηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ησλ Τπνδνκψλ Φπρηθήο Τγείαο Αξκνδηφηεηαο ηνπ. Σν 

θφζηνο εξγαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πεξηιακβάλεηαη ζηε 

πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, κε εμαίξεζε ην θφζηνο εξγαζηψλ επηζθεπήο 

βιαβψλ κεγάιεο θιίκαθαο, φπνπ εθφζνλ απαηηεζεί, ζα  απαζρνιεζεί 

πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πέξαλ ησλ Σερληθψλ κε κφληκε παξνπζία θαη ζα 

ππάξμεη μερσξηζηή θνζηνιφγεζε ηελ νπνία ζα εγθξίλεη ε Σερληθή 

Τπεξεζία.  .  

ηελ πεξίπησζε ΔΚΣΑΚΣΗ βιάβεο, ν ππεχζπλνο Μεραληθφο ηνπ Έξγνπ θαη ην 

ζπλεξγείν ηνπ Αλάδνρνπ θαιείηαη θαη πξνζέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν φπσο 

παξαπάλσ νξίδεηαη (δει. εληφο  2 σξψλ απφ ηελ θιίζε  απφ ηηο 07.00 έσο 

21.00   θαη εληφο 4 σξψλ απφ ηελ θιίζε καο – απφ ηεο 21.00 έσο 07.00), 

πξαγκαηνπνηεί ηελ δηάγλσζε βιάβεο θαη ελεκεξψλεη άκεζα πξνθνξηθφο 

ηνλ Αξκφδην Μεραληθφ θαη Φπθηηθφ, ή ζε πεξίπησζε εκέξαο Δθεκεξίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ηνλ ππεχζπλν Φπθηηθφ θαη Μεραληθφ ηεο Δθεκεξίαο θαη κεηέπεηηα 

εγγξάθσο ηελ Σερληθή Τπεξεζία, γηα φζα έρεη  δηαπηζηψζεη. 

 Δάλ ν Αξκφδηνο Μεραληθφο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ή ν ππεχζπλνο 

Μεραληθφο ηεο Δθεκεξίαο, θξίλνπλ φηη ε επηζθεπή ηεο βιάβεο έρεη ην ραξαθηήξα 

ηνπ ΔΠΔΙΓΟΝΣΟ, ηφηε, θαηφπηλ εληνιήο απηψλ, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ 

ΠΛΗΡΗ  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΒΛΑΒΗ θαη ε δαπάλε ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ 

ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα  ρξεζηκνπνηήζεη, ζα βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν. 
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- Δάλ πξφθεηηαη γηα απιή βιάβε, ηφηε ν Αλάδνρνο ηελ απνθαζηζηά ΑΜΔΑ 

δηαζέηνληαο θαη ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα. 

 Δάλ νη Αξκφδηνη Τπεξεζηαθνί Παξάγνληεο θξίλνπλ φηη ε επηζθεπή βιάβεο 

ζηηο ςπθηηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο  ΓΔΝ ΔΥΔΙ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

ΔΠΔΙΓΟΝΣΟ, ηφηε ν  Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία, ηφζν γηα ηελ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επηζθεπήο, φζν θαη γηα 

ηελ δηαδηθαζία πξνκήζεηαο, αληηθαηάζηαζεο θαη ηηκνιφγεζεο αληαιιαθηηθψλ πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθδψζεη Σερληθφ Γειηίν.  

Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα απνθαηάζηαζε κε επεηγνπζψλ 

βιαβψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ηα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο ελψ ε εξγαζία, 

εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα απνθαηαζηήζεη ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ ππνζηεί 

θζνξέο ζηελ  δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο βιαβψλ απφ ηνλ ίδην, (π.ρ. 

θαηεζηξακκέλεο γπςνζαλίδεο θαη ςεπδνξνθέο ιφγσ εμαζθάιηζεο πξφζβαζεο 

ζηελ βιάβε, θιείζηκν νπψλ ζηνπο ηνίρνπο ή ζηα παηψκαηα θιπ) κε ην 

Ννζνθνκείν λα θαιχπηεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ. Η 

απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλάδνρνπ, 

βαξαίλεη ηνλ ίδην. 

Ο Αλάδνρνο ΓΔΝ επζχλεηαη γηα ηελ κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

κε επεηγνπζψλ βιαβψλ, ή αθφκα θαη γηα ηελ κε νινθιήξσζε ηεο ηειηθήο 

επηζθεπήο ησλ πξνζσξηλά επηζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ εθφζνλ ην 

Ννζνθνκείν δελ ην έρεη εγθξίλεη.   

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ: 

 

1. ΠΑΠΟΤΛΑΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 

2.  ΣΟΛΑΚΙΓΟΤ ΣΔΛΛΑ 

 

3.  ΚΟΤΣΟΦΔΓΓΗ ΑΠΟΣΟΛΟ 

 

 

Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο ηα 

θάησζη παξαξηήκαηα: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1. ΨΤΚΣΕ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ (ΣΕΜ. 

19) 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΔΜ ΥΧΡΟ ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΤΚΣΗ 

1. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

CARRIER ηχπνπ 30 GX 

132– 132 – 901 

1 Κηίξην 2 – Υψξνη 

Ννζειείαο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 

2. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

CARRIER ηχπνπ 30 RA – 

240 – BO638 – PEE  

1 Κηίξην 1– Γπηηθφ – 

Υεηξνπξγεία 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

3. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

CARRIER ηχπνπ 30 RA – 

200 – BO692 – PEE 

1 Κηίξην 3 – ΑΑΝ – 

Νεπξνινγηθή Κιηληθή 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 

4. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

CARRIER ηχπνπ 30 RA – 

160 –B1523   

1 Κηίξην 3 – ΑΑΝ- 

Νεθξνινγηθή Κιηληθή 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 

5. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

CARRIER ηχπνπ 30 RH 

033 C9HB 

1 Κηίξην1–Γπηηθφ–

Οξκνλνινγηθφ 

Δξγαζηήξην 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

6. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

ΦΤΡΟΓΔΝΝΗ ηχπνπ 

FRAC 50 

2 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ησλ Σ. Δ. Ιαηξείσλ, 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 

7. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

ΦΤΡΟΓΔΝΝΗ ηχπνπ 

FAWH 

1 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηεο  Γ’ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ, (Α΄ νξ. 

Κηηξίνπ 3 Α. . Α. Ν.) 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 

8. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

WESPER  (212KW) 

1 Κηίξην 8. ΑΙΜΟΓΟΙΑ Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 
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9. Αληιία ζεξκφηεηαο 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

INTERKLIMA ηχπνπ MPCA 

0534  

1 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηεο Μ. Α. Φ. – Ν/Υ 

Κιηληθήο  4Οο Όξνθνο 

Κη.1 – Γπηηθνχ. 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

10. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

YORK ηχπνπ YLCA 27 

G1TC  

1 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ   

Ιζηνζπκβαηφηεηαο  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 

11. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

RHOSS ηχπνπ 

RHC3Z0310L260001 (90 

RT) 

1 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηεο ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ, (Ιζφγεην θαη 

Α΄ νξ  ηνπ. Κηηξίνπ 6) 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 

12 Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

AIRWELL ηχπνπ VLS 604 

BNL 

1 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηεο ΠΛΑΣΙΚΗ 

ΥΔΙΡ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ( 

Α΄ νξ  ηνπ. Κηηξίνπ 1) 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 

13 Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

INTERKLIMA  ηχπνπ 

RPCA-080-RTC 

2 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηνπ Κ.Φ.Τ. Αγ. 

Παξαζθεπήο 

(νδ.νπιίνπ 62) 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

ζεξκήο πεξηφδνπ δει. 

Μάηνο – Οθηψβξηνο 

14 Αληιία Θεξκφηεηαο 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οηθνπ 

DAIKIN ηχπνπ: 

 

1 

 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηεο Μνλάδαο 

Απμεκέλεο Φξνληίδαο 

θη.2 – Αλαηνιηθφ 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

15 Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

INTERKLIMA  ηχπνπ 

SPCA-007-RSB – HK 

1 Τπνζηήξημε 

Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ ζην Κη.4 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

16 Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

TRANE CGAE 205 

2 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ρψξσλ ηνπ Κηηξίνπ 4 

Αμνληθνχ – Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ  

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

17 Αληιία Θεξκφηεηαο 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

TRANE ECXAN 400 

1 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ησλ ρψξσλ ηνπ 

Μηθξνβηνινγηθνχ 

Δξγαζηεξίνπ 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 
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ΠΙΝΑΚΑ 2  ΨΤΚΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΤΠΟΤ COMPACT (ΣΕΜ. 3) 

 

1. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

INTERKLIMA ηχπνπ MDP 

042 R  (COMPACT) 

1 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηνπ Θαιάκνπ Γεληθνχ 

Πίλαθα Μέζεο Σάζεο. 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

2. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

DYNATHERM ηχπνπ 

ACAC1HS190P  

(COMPACT) 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

VASSILIADIS 

1 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηνπ Θαιάκνπ Τ/ 

Μέζεο Σάζεο 

(Δθεδξηθφ Μεράλεκα) 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

3. Φπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ 

INTERKLIMA ηχπνπ  

(COMPACT) 

1 χζηεκα Κιηκαηηζκνχ 

ηνπ Θαιάκνπ Τ/ 

Μέζεο Σάζεο  

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 ΚΕΝΣΡΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ΣΕΜ. 44) 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΜ ΥΧΡΟ 

1 Κεληξηθέο Κιηκ/θέο Μνλάδεο ( Σ.Δ. Ιαηξ.& Υεηξ/γεηα)  9 Κηίξην1 – Γπηηθφ 

2 Μνλάδα Δμαεξηζκνχ Υεηξ/γεηνπ Μηθξνεπεκβάζεσλ 1 Κηίξην1 – Γπηηθφ Σ. Δ. Ιαηξεία 

3 Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο ( πξν-θιηκαηηζκφο) 

Υψξσλ Ννζειείαο   

2 Κηίξην2 – Αλαηνιηθφ 

4 Κεληξηθή θιηκ/θή κνλάδα Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγ/ξίνπ 1 Κηίξην2 – Αλαηνιηθφ  

5 Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Κιηληθψλ – ρψξνη 

λνζειείαο θαη Μνλάδεο 

7 Κηίξην 3 – ΑΑΝ 

6 Κιηκ/θεο Μνλάδεο Θαιάκσλ Αξλεηηθήο Πίεζεο   2 Κηίξην 3 – ΑΑΝ 

7 Κιηκ/θεο Μνλάδεο ππνζηήξημεο Αμνληθνχ θαη  

Μαγλεηηθνχ Σνκνγξάθνπ. 

4 Κηίξην 4 – Αμνλ. – Μαγλεη. 

Σνκνγξάθνπ 

8 Κεληξηθή Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα ( πξν-θιηκαηηζκφο) 

ρψξσλ θαη εξγαζηεξίσλ   

1 Κηίξην 8 – Κεληξηθή. Αηκνδνζία 

9 Μνλάδα θαζαξνχ αέξα εηδηθνχ ρψξνπ επεμεξγαζίαο 

ηξνθίκσλ. 

1 Κηίξην 1 – Μαγεηξεία 

10 Μνλάδα Δξγαζηεξηαθνχ Υψξνπ Παξαζθεπήο 

Θξεπηηθψλ Τιηθψλ. 

1 Κηίξην2 – Αλαηνιηθφ 

Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην, 

Τπφγεην – ζηνλ Δζσηεξηθφ 
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Αθάιππην ρψξν. 

11 Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο ( πξν-θιηκαηηζκφο) 

Υψξσλ Ννζειείαο, Ιαηξείσλ, Υψξσλ Θεξαπείαο,  

Γξαθείσλ θιπ   

4 Κηίξην 6 – Φπρηαηξηθήο 

Κιηληθήο Δλειίθσλ ζην Γψκα 

ηνπ Κηηξίνπ 

12 Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο ( πξν-θιηκαηηζκφο), 

Ιαηξείσλ, Υψξσλ Θεξαπείαο,  Γξαθείσλ, 

Δμεηαζηεξίσλ, Υψξσλ Αλακνλήο, Υψξσλ ΔΠΑ 

Ννζειεπηηθήο θιπ   

3 Κηίξην Πνιπδχλακνπ ΚΦΤ Αγ. 

Παξαζθεπήο (νδ. νπιίνπ 64) 

13 Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Σχπνπ ( πξν-

θιηκαηηζκφο) Υψξσλ Ννζειείαο, Ιαηξείσλ, Υψξσλ 

Δξγαζίαο,  Γξαθείσλ Ιαηξψλ, Δμεηαζηεξίσλ, Υψξσλ 

Αλακνλήο θιπ   

6 Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή 

(ΔΝΣΟ ΦΔΤΓΟΡΟΦΗ) 

14 Κεληξηθή Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα  γηα ηελ Μνλάδα 

Δγθαπκάησλ (Πιαζηηθή Υεηξ/θε Κιηληθή)   

1 Κηίξην 1 – Γψκα Μνλάδαο 

Δγθαπκάησλ 

15 Κεληξηθή Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα  γηα ηελ Μνλάδα 

Απμεκέλεο Φξνληίδαο Κη.2 αλαηνιηθνχ 

1 Κη. 2 – Αλαηνιηθφ 

    

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΤΠΟΤ FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΤ Η ΟΡΟΦΗ 

(ΣΕΜ. 545) 

 

 

ΚΣΙΡΙΟ 1 ΔΤΣΙΚΟ – Σ.Ε. ΙΑΣΡΕΙΑ 

Α/Α ΧΩΡΟ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Τ. Εξ. ΙΑΤΕΙΑ + E.R.C.P. 73  

2 ΟΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΝΕΟΙ ΧΩΟΙ 

ΡΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΓ. 

13  

3 Ν/Χ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞ. ΦΟΝΤΙΔΑΣ 16  

4 ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΧΕΙ/ΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ & ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 

23  

ΣΥΝΟΛΟ 125 ΤΕΜ 

 

ΚΣΙΡΙΟ 2 – ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ 

Α/Α ΧΩΡΟ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Α’ ΧΕΙΟΥΓΘΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ. 18  

2 ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ 7  

3 Α’ ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘ 17  

4 Β’ ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ 11  

5 ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ 3  
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6 Β’ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ. 13  

7 Β’ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ 14  

8 Α’ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ 14  

9 Γ’ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ 12  

10 ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ 2  

11 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ 10  

ΣΥΝΟΛΟ 121 ΤΕΜ 

 

ΚΣΙΡΙΟ 3 ΑΑΝ 

Α/Α ΧΩΡΟ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 15  

2 Γ’ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 11  

3 ΝΕΦΟΛΟΓΙΚΘ 28  

ΣΥΝΟΛΟ 54 ΤΕΜ 

 

ΚΣΙΡΙΟ 4 ΑΞΟΝΙΚΟ – ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 

Α/Α ΧΩΡΟ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΑΞΟΝΙΚΟΣ – ΜΑΓΝΙΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΟΓΑΦΟΣ 

24  

ΣΥΝΟΛΟ 24 ΤΕΜ 

 

 

ΚΣΙΡΙΟ 6 ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Α/Α ΧΩΡΟ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΙΣΟΓΕΙΟ (Θάλαμοι νοςθλείασ, Ιατρεία 

Εξεταςτιρια, Γραφεία, κλπ) και Α’ 

ΟΟΦΟΣ (Χϊροι κεραπείασ, Ιατρεία, 

Εξεταςτιρια, Αίκουςεσ Σεμιναρίων 

κλπ) 

83  

ΣΥΝΟΛΟ 83 ΤΕΜ  

 

 

ΚΣΙΡΙΟ 8 ΑΙΜΟΔΟΙΑ 

Α/Α ΧΩΡΟ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 60  

ΣΥΝΟΛΟ  60 ΤΕΜ 

 

ΚΣΙΡΙΟ ΚΨΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Α/Α ΧΩΡΟ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΙΑΤΕΙΑ, ΓΑΦΕΙΑ ΕΞΙΛΑΣΤΘΙΑ ΚΛΡ 91  

ΣΥΝΟΛΟ  91 ΤΕΜ 
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ΠΙΝΑΚΑ 5 ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΔΙΑΙΡΟΤΜΕΝΟΤ ΣΤΠΟΤ(ΣΕΜ 696) 

 

 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ 

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΑ (Δ BTU/H)  
 

9.000 12.000 16.000 18.000 20.000 24.000 32.000 48.000 

1 ΓΤΣΙΚΟ ΚΣ.1 90 120 4 38 3 15 1 0 

2 ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΚΣ. 2 47 66 0 40 0 10 4 0 

3 

ΑΑΝ (ΚΣ.3), 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 
ΠΑΙΓΙΚΟ, 
ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΚΟ 11 47 3 24 0 4 0 1 

4 ΑΞΟΝΙΚΟ ΚΣ.4 4 4 0 1 0 1 0 0 

5 ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΣ.5 4 17 1 4 0 6 0 0 

6 
ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟ, 
ΤΝΔΡΓΔΙΑ, ΠΤΛΗ, ΣΗΛ. 
ΚΔΝΣΡΟ,ΚΛΠ 3 11 0 5 0 4 0 2 

7 
ΦΤΥ/ΚΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ – 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟ/ΜΔΙΟΤ 
& ΚΣ. ΔΙΚΟΝΑ 2 0 0 3 0 0 0 0 

8 

ΚΣΙΡΙΑ ΦΙΥ/ΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΦΗΒΧΝ 
(ΔΝΣΟ ΔΚΣΑΗ 
ΓΝΝΘΑ Η ΧΣΗΡΙΑ) 3 1 0 1 0 0 0 0 

9 ΣΔΠ 2 7 0 2 0 5 6 0 

10 ΚΣΙΡΙΟ 8 ΑΙΜΟΓΟΙΑ 0 0 0 5 0 2 0 0 

11 

ΚΦΤ ΔΝΗΛΙΚΧΝ & 
ΔΠΑ.. ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 
ΣΗΝ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΗ  
ΑΣΣΙΚΗ ( ΝΔΟ ΚΣΙΡΙΟ) 

0 0 0 3 0 0 0 0 

12 
ΞΔΝΧΝΑ «ΑΓΓΔΛΙΑ» 
ΣΗΝ ΝΔΑ ΜΑΚΡΗ 
ΑΣΣΙΚΗ 

26 1 0 1 0 1 0 0 

13 
ΟΙΚΟΣΡΟΦΔΙΟ «ΠΙΣΙ 
ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ» ΣΗΝ 
ΑΡΣΔΜΙΓΑ  ΑΣΣΙΚΗ 13 0 0 0 0 0 0 0 

14 

ΞΔΝΧΝΑ ΒΡΑΥΔΙΑ 
ΝΟΗΛΔΙΑ ΦΗΥ/ΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ 
ΣΟΝ  ΥΟΛΑΡΓΟ – 
ΑΣΣΙΚΗ 8 2 4 0 0 0 0 0 

15 ΙΔΡΟ ΝΑΟ 1 0 0 0 0 1 0 1 

ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 214 276 12 127 3 49 11 4 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΣΙ ΗΜΙΚΕΝΣΡΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ΣΕΜ 22) 

 

 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΥΧΡΟ 
ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
TEM 

ΑΡΙΘΜ. 
ΜΟΝ. 
FCU 

ΣΤΠΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

1 
ΚΣ.1 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ ΚΣ.1 ΓΤΣΙΚΟ 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
CARRIER 

2   

ΚΑΝΑΛΑΣΗ 
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2 

ΚT.1 ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ 
ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
DAIKIN 

1 7  VRV 

3 

ΚΣ.1 ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ 
ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
FUJITSU 

1   

ΚΑΝΑΛΑΣΗ 

4 

KT.1 ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 
ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
TOSHIBA  

1 2 
 ΜΔ 
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗ 

5 

KT.1. 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟ 
ΔΡΓ. 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
CARRIER 

1   ΚΚΜ ΚΑΝΑΛΑΣΗ 

6 

ΚΣ.1. ΦΗΦΙΑΚΟ ΑΓΓΔΙΟΓΡΑΦΟ 
ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
CARRIER 

1   

ΚΑΝΑΛΑΣΗ 

7 

ΚΣ.2 
ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ ΚΣ.2 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
RUUD 

2   

ΚΑΝΑΛΑΣΟ 

  

ΚΣ.2 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ 
ΥΧΡΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
TRANE TWK 
060 

1   

  

8 

ΚΣ.2 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ 
ΥΧΡΟ ΚΛΙΒΑΝΧΝ 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
TRANE RXUU 
075 

1 2 

  

9 

ΚΣ.2 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ – 
ΚΑΘΑΡΟ ΘΑΛΑΜΟ 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
RHEEM 

1   

ΚΚΜ κε 
Πξφθηιηξα δηαζη. 
Πιαηζίνπ:  1ηεκ. 
Απφιπην Φίιηξν 
δηαζη:1145Υ540Υ 
80 
 

10 
ΚΣ.2 

ΥΧΡΟ ΦΤΓΔΙΧΝ 
ΙΣΟΤΜΒΑΣΟΣ. 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
RUUD 

2   

ΚΚΜ 

12 
ΚΣ.3 ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
RUUD 

2   

ΚΑΝΑΛΑΣΗ   

13 

ΚΣ.3 
ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ 
(ΚΤΣΣΑΡΟΓΙΑΛΤΗ) 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
INVENTOR 

1   

 Απφιπην Φίιηξν 
Οξνθήο 
δηαζηάζεσλ:. 
545Υ545Υ69 mm 

14 

ΚΣ.7 ΙΜΑΣΙΟΘΗΚΗ 
ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
MIELER 

1   ΚΑΝΑΛΑΣΗ 

15 

ΚΣ. 2 ΙΑΣΡΔΙΟ ΓΡΙΠΗ 
YORK YLHA 
PLUS 07 G1 

MCS 
1 

  
ΚΑΝΑΛΑΣΗ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 

  
ΚΑΝΑΛΑΣΗ 
ΑΠΑΓΧΓΗ 

16 ΚΣ.1 ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
RUUD 

1    ΚΑΝΑΛΑΣΗ 
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17 KT.2 
ΥΧΡΟ ΝΔΟΤ ΑΞΟΝΙΚΟΤ 
ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΣΔΠ ( G.E.) 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 

1 
 

ΚΑΝΑΛΑΣΗ 

18 ΚΣ.4.  
ΥΧΡΟ ΝΔΟΤ ΑΞΟΝΙΚΟΤ 
ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ (SIEMENS) 

ΑΝΣΛΙΑ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 
CARRIER 
38QUSO48RST 

1 
 

ΚΑΝΑΛΑΣΗ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 7: ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ – ΨΤΧΡΟΣΑΙΑ  

 

ΚΣΙΡΙΟ 1 – ΔΤΣΙΚΟ  

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Σακτικϊν Εξωτερικϊν Ιατρείων 

 

Α/Α ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΨΥΚΤΘ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: ΙPN 100/224-4/4 

1 ηελ έμνδν ησλ Φπθηψλ 

ΦΤΡΟΓΔΝΝΗ FRAC 50 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IPL 65/140-4/2 

2 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ ΣΔΙ, Τπφγεην 

Κη.1. 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IP-E80/140-4/2 

1 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ ΣΔΙ, Τπφγεην 

Κη.1. 

4 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IP-E80/4-20 

1 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ ΣΔΙ, Τπφγεην 

Κη.1. 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IPL50/140-3/2  

2 ην αληιηνζηάζην  

θιηκαηηζκνχ Υεηξνπξγείσλ. 

Τπφγεην Κη.1. 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΨΥΚΤΘ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IPL 80/155-7,5/2 

1 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ Υεηξνπξγείσλ. 

Γψκα Υεηξνπξγείσλ Κη.1. 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IPL 65/115-1,5/2 

6 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ Υεηξνπξγείσλ. 

Γψκα Υεηξνπξγείσλ Κη.1. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΡΖΛ4690ΩΝ-84Ψ



 

 

46 

 

ΚΣΙΡΙΟ 2 -  ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ 

  

 

 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΨΥΚΤΘ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IPN 

125/180-3/4 

1 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ  Γψκα 

Κη.2. 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΨΥΚΤΘ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IL 125/190-

4/4 

1 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ  Γψκα 

Κη.2. 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IPN80/140-

4/2 

3 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ  Γψκα 

Κη.2. 

 

 

 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΑΣΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΨΥΚΤΘ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ: TP65 – 210/2 A-F-A-

BAQE (πρωτεφων)  

2 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ  Γψκα 

Μνλάδαο Δγθαπκάησλ 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΨΥΚΤΘ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ: TP 32-460/2 – τεμ.1 

και TP 40-190/2. – τεμ.1. Για τουσ υπόλοιπουσ 2, διαπίςτωςθ 

τφπου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ 

(δευτερεφων)  

4 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ  Γψκα 

Μνλάδαο Δγθαπκάησλ 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΗΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ: TP 40-360/2 (πρωτεφων) 

2 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ  Γψκα 

Μνλάδαο Δγθαπκάησλ 

4 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΗΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ: TP 25-80/2 τεμ3 και TP 32-250/2 τεμ.1     

(δευτερεφων) 

4 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ  Γψκα 

Μνλάδαο Δγθαπκάησλ 

 

 

ΚΣΙΡΙΟ 3 ΑΑΝ 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Γ’Χ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 2 ην αληιηνζηάζην 
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ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IL50/260-3/4 θιηκαηηζκνχ 

Γ’Υ/θήο Κιηληθήο 

Γψκα Κη.3. 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IPN50/160-

0,55/4 

2 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ 

Γ’Υ/θήο Κιηληθήο 

Γψκα Κη.3. 

 

 

 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IPL32/160-1,1/2 

2 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ 

Νεπξνινγηθήο  Κι. 

Γψκα Κη.3. 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: 32/165-3/2 

2 Στο αντλιοςτάςιο 

κλιματιςμοφ 

Νευρολογικισ Κλ.  

Δϊμα Κτ.3. 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ:TOP-S40/10 

2 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ 

Νεπξνινγηθήο Κι.  

Γψκα Κη.3. 

 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΜΣΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: TOP-S40/7 

4 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ 

Νεθξνινγηθήο Κι.  

Γψκα Κη.3. 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: TOP-S40/4 

4 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ 

Νεθξνινγηθήο Κι.  

Γψκα Κη.3. 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: TOP-S30/7 

4 ην αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ 

Νεθξνινγηθήο Κι.  

Γψκα Κη.3. 

4 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 4 ην αληιηνζηάζην 
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ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: TOP-S30/4 θιηκαηηζκνχ 

Νεθξνινγηθήο Κι.  

Γψκα Κη.3. 

 

 

 

ΚΣΙΡΙΟ 4 ΑΞΟΝΙΚΟ – ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 

 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΣ.4 -  ΑΞΟΝΙΚΟΤ – ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΨΥΚΤΘ.  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ: 

MAGNA 65 – 120/F Model E 

4 ην Αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ ρψξσλ  

Αμνληθνχ 

Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ. 

Τπφγεην Κη. 4 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΨΥΧΟΥ ΝΕΟΥ  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: RS30/100r 

2 ην Αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ ρψξσλ  

Αμνληθνχ 

Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ. 

Τπφγεην Κη. 4 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΨΥΧΟΥ ΝΕΟΥ  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: RS30/70r 

1 ην Αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ ρψξσλ  

Αμνληθνχ 

Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ. 

Τπφγεην Κη. 4 

4 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΨΥΧΟΥ ΝΕΟΥ  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: TOP – 

S30/10 

1 ην Αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ ρψξσλ  

Αμνληθνχ 

Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ. 

Τπφγεην Κη. 4 

5 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΗΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: RS30/60r 

2 ην Αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ ρψξσλ  

Αμνληθνχ 

Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ. 

Τπφγεην Κη. 4 

6 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΗΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: RS30/70r 

3 ην Αληιηνζηάζην 

θιηκαηηζκνχ ρψξσλ  

Αμνληθνχ 
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Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ. 

Τπφγεην Κη. 4 

 

 

 

ΚΣΙΡΙΟ 6 ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ  

 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΨΥΧΟΥ ΝΕΟΥ  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ: TP 80-110/4  

1 Αντλιοςτάςια ςτο Δϊμα 

Του Κτιρίου 6 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΗΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ  

OIKOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ: TP 50-710/2 

1 Αντλιοςτάςια ςτο Δϊμα 

Του Κτιρίου 6 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ TP 80-340/4: 

1 Αντλιοςτάςια ςτο Δϊμα 

Του Κτιρίου 6 

4 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ TP 50-710/2 

1 Αντλιοςτάςια ςτο Δϊμα 

Του Κτιρίου 6 

5 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ TP 32-100/4 

1 Αντλιοςτάςια ςτο Δϊμα 

Του Κτιρίου 6 

6 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ TP 32-120/4 

1 Αντλιοςτάςια ςτο Δϊμα 

Του Κτιρίου 6 

7 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ GRUNDFOSS ΤΥΡΟΣ TP 50-230/4 

1 Αντλιοςτάςια ςτο Δϊμα 

Του Κτιρίου 6 

 

 

ΚΣΙΡΙΟ 8 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ 

 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΙΜΟΔΟΙΑ  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ  

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IL 80/210-3/4 

1 Στο αντλιοςτάςιο  

κλιματιςμοφ Αιμοδοςίασ 

Υπόγειο Κτ.8. 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΘΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IL 80/220-4/4 

2 Στο αντλιοςτάςιο  

κλιματιςμοφ Αιμοδοςίασ 

Υπόγειο Κτ.8. 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΚΚΜ&FCU  

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ WILO ΤΥΡΟΣ: IL 50/220-2,2/4 

3 Στο αντλιοςτάςιο  

κλιματιςμοφ Αιμοδοςίασ 

Υπόγειο Κτ.8. 
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ΚΣΙΡΙΟ ΚΨΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΚΡΤΟΤ ΝΕΡΟΤ (ΠΡΩΣΕΤΩΝ) ΟΙΚΟΤ SIEMENS 

ΣΤΠΟΤ: να καταγραφεί ςτθν διαδικαςία ςυντιρθςθσ 

4 Ψυχροςταςιο ςτο Δϊμα 

Κτιρίου 

2 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ (ΠΡΩΣΕΤΩΝ) ΟΙΚΟΤ 

SIEMENS ΣΤΠΟΤ: να καταγραφεί ςτθν διαδικαςία 

ςυντιρθςθσ 

4  Λεβθτοςτάςιο ςτο 

Τπόγειο του Κτιρίου 

3 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΚΡΤΟΤ – ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ (ΔΕΤΣΕΡΕΤΩΝ) 

ΟΙΚΟΤ SIEMENS ΣΤΠΟΤ: να καταγραφεί ςτθν διαδικαςία 

ςυντιρθςθσ 

4 Ψυχροςταςιο ςτο Δϊμα 

Κτιρίου 

 

 

Θ ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΥΝΤΑΞΘΣ: 

 

1. ΡΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 
 

2. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

 

3. ΚΟΥΤΣΟΦΕΓΓΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΣΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 ΦΙΛΣΡΑ 

 

 

Α/
Α   

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΠΟ 
EU/EN77
9 CLASS 

ΓΙΑΣΑΔΙ 
ΠΛΑΙΙΟΤ 
(mm) 

ΣΔΜ 
ΑΛΛΑΓΔ 
ΔΣΗΙΧ 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΔΜ. 

1. 
 ΚΣ. 1. ΓΤΣΙΚΟ Μ. Α. 
Φ. 
ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ
 

Πξν – θίιηξν 
85% 

EU4/G4 650Υ1500 2 4 8 

  
αθφθηιηξν 
MICRATEX 

FP-P-F9-
610 

592X592X100 2 3 6 

  
Απφιπην θίιηξν 
(EN 1822 class) 

EU14/H14 610x610X292 2 1 2 

2. 
Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ Νν 
1. 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 584Υ584Υ45 1 4 4 

  ηελ ηαξάηζα ησλ ΣΔΙ αθφθηιηξν EU8/F8 600Υ600 1 3 3 

3. 
Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ Νν 
2. 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 592Υ592Υ48 1 4 4 

  ην παιαηφ ιεβ/ζην Κη.1 
Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 287Υ584Υ45 2 4 8 

    αθφθηιηξν EU8/F8 592X592X534 1 3 3 

    αθφθηιηξν EU8/F8 287X592X534 2 3 6 

4. 
Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ Νν 
3. 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 592X592X48 1 4 4 

  ππφγεην Κη.1 (απνζήθε Πξφθηιηξν EU4/G4 287Υ592Υ48 1 4 4 
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ηξνθίκσλ) (Μεη/θφ πιαίζην) 

    αθφθηιηξν EU8/F8 592X592X534 1 3 3 

    αθφθηιηξν EU8/F8 287X592X534 1 3 3 

5. 
Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ 
Νν.4 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 592X592X48 1 4 4 

  
ηνλ αθάιππην ηνπ 
Κη.1 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 287Υ592Υ48 2 4 8 

   αθφθηιηξν EU8/F8 592X592X534 1 3 3 

   αθφθηιηξν EU8/F8 287X592X534 2 3 6 

6. 
Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ Νν 
5. 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 592X592X48 1 4 4 

  
ην παιαηφ ιεβ/ζην 
Τπφγεην Κη.1 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 287Υ592Υ48 2 4 8 

   αθφθηιηξν EU8/F8 592X592X534 1 3 3 

   αθφθηιηξν EU8/F8 287X592X534 2 3 6 

7. 
ΚΣ.1 – ΓΤΣΙΚΟ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ΚΚΜ 
1m. 

Απφιπην θίιηξν 
(EN 1822 class) 

EU14/H1
4 

610Υ610Υ292 2 1 2 

  
ην δψκα 
Υεηξνπξγείσλ Γ. Κ.  

Απφιπην θίιηξν 
(EN 1822 class) 

EU14/H1
4 

610Υ610Υ292 2 1 2 

   αθφθηιηξν 95%  EU8/F8 592X592X534 4 3 12 

   Πξφθηιηξν   EU4/G4 1000X3000 2 4 8 

8. 
ΚΣ.1 – ΓΤΣΙΚΟ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ  ΚΚΜ 2. 

Απφιπην θίιηξν 
(EN 1822 class) 

EU14/H1
4 

610Υ610Υ292 2 1 2 

  
ην δψκα 
Υεηξνπξγείσλ Γ. Κ. 

Απφιπην θίιηξν 
(EN 1822 class) 

EU14/H1
4 

610Υ610Υ292 2 1 2 

   αθφθηιηξν 95%  EU8/F8 592X592X534 4 3 12 

   Πξφθηιηξν   EU4/G4 1000X3000 2 4 8 

9. 
ΚΣ.1 – ΓΤΣΙΚΟ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ΚΚΜ 3. 

Απφιπην θίιηξν 
(EN 1822 class) 

EU14/ 
H14 

610Υ610Υ292 2 1 2 

  
ην δψκα 
Υεηξνπξγείσλ Γ. Κ. 

Απφιπην θίιηξν 
(EN 1822 class) 

EU14/H1
4 

610Υ610Υ292 2 1 2 

   
Απφιπην θίιηξν 
(EN 1822 class) 

EU14/H1
4 

610X305X292 2 1 2 

    αθφθηιηξν 95%  EU8/F8 592X592X534 4 3 12 

   αθφθηιηξν 95%  EU8/F8 287X592X534 2 3 6 

   Πξφθηιηξν   EU7/F7 1000X3000 2 4 8 

10. 
ΚΣ.2 ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ  
ΚΚΜ 1. 

Πξφθηιηξν (Μεη. 
πιαίζην, ρηαζηή) 

EU4/G4 760Υ1020 2 4 8 

  ηελ Γεμηά ηαξάηζα 
Κη.2  Αλαηνιηθνχ 

αθφθηιηξν  EU8/F8 592Υ592Υ534 2 3 6 

  αθφθηιηξν  EU8/F8 287Υ592Υ534 2 3 6 

11. 
ΚΣ.2. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ 
ΚΚΜ 2. 

Πξφθηιηξα (Μεη. 
πιαίζην, ρηαζηή) 

EU4/G4 760Υ1020 2 4 8 

  ηελ Αξηζηεξή ηαξάηζα 
Κη.2  Αλαηνιηθνχ 

αθφθηιηξν  EU8/F8 592Υ592Υ534 2 3 6 

  αθφθηιηξν  EU8/F8 287Υ592Υ534 2 3 6 

12. 
ΚΣ.3. ΑΑΝ Μνλάδα Γ’ 
Υεηξνπξ/θήο Α’ Οξ. 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 592X592X48 1 4 4 

  ην Γψκα Κη.3  ΑΑΝ 
Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 287Υ592Υ48 1 4 4 

   αθφθηιηξν EU8/F8 592X592X534 1 3 3 

   αθφθηιηξν EU8/F8 287X592X534 1 3 3 

13. 
ΚΣ.3. ΑΑΝ ΚΚΜ   
Νεπξνινγηθήο Κι. Β’ 

Πξφθηιηξν (Μεη. 
πιαίζην, 

EU4/G4 1300X2600 2 4 8 
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Οξ. θπκαηνεηδέο) 

  ην Γψκα Κη.3 ΑΑΝ αθφθηιηξν EU8/F8 592X592X534 4 3 12 

14. 
ΚΣ.3. ΑΑΝ Μ. Α. Φ.  
Νεπξνινγηθήο Κι. 

Πξν – θίιηξν 
85% 

EU4/G4 700X1000 1 4 4 

  
ην Μπαιθφλη Μνλάδαο 
Β’ Όξνθνο. 

αθφθηιηξν 
COMPACT 

FP-F9-
610 

592X592X292 1 3 3 

  
  

  
Απφιπην θίιηξν 
(EN 1822 class) 

EU14/H1
4 

610Υ610Υ292 1 1 1 

15. 
ΚΣ.3. ΑΑΝ ΚΚΜ 
Νεθξνινγηθήο Κιηληθήο 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 1000Υ2000 1 4 4 

  ην Γψκα Κη.3 ΑΑΝ 
Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 1000Υ2000 1 4 4 

  Γξαθεία θαη Θάιακνη αθφθηιηξν EU8/F8 287Υ592Υ534 1 3 3 

   αθφθηιηξν EU8/F8 592Υ592Υ534 1 3 3 

              0 

16. ΚΣ.3. ΑΑΝ ΚΚΜ  
Μνλάδαο 
Αηκνθάζαξζεο (Μ.Σ. 
ΝΔΦΡΟΤ θαη Μνλάδα 
3σλ Υψξσλ.) 

αθφθηιηξν EU8/F8 592Υ592Υ534 1 3 3 

  αθφθηιηξν EU8/F8 287Υ592Υ534 1 3 3 

  
Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην, 
ρηαζηή) 

EU3/G3 1000Υ2000 2 4 8 

17. 
ΚΣ.3. ΑΑΝ χζηεκα 
Μνλάδαο ΑΡΝΗΣΙΚΗ 
Π. 

Απφιπην θίιηξν 
HEPA 99,99 EN 
1822 class 

EU14/H1
4 

610Υ610Υ292 2 1 2 

  ην Γψκα Κη.3 ΑΑΝ 
Φίιηξν 
(Μεηαιιηθφ 
πιαίζην) 

EU8/F8 587Υ587Υ48 2 2 4 

   
Φίιηξν 
(Μεηαιιηθφ 
πιαίζην) 

EU8/F8 587Υ284Υ48 2 2 4 

   αθφθηιηξν EU9/F9 600Υ600 2 2 4 

   
Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ πιαίζην) 

EU4/G4 584Υ584Υ48 2 2 4 

18. 
Κη. 4  Μαγλ. Σνκ/θνο 
ΚΚΜ 1. 

Πξφθηιηξν EU4/G4 560Υ740X40 1 4 4 

  
ην ππφγεην θη.4 
εμαεξηζκφο. 

Πξφθηιηξν 
(Μεη/θφ. 
Πιαίζην) 

EU4/G4         

               

19. 
Κη. 4 Αμνλ. Σνκ/θνο 
ΚΚΜ2 

Πξφθηιηξν EU7/F7 560Υ740X40 1 4 4 

  ην ππφγεην θη.4           0 

              0 

20. 
Κη.4 Κιηκαη. Γξαθείσλ 
ΚΚΜ3 

Πξφθηιηξν EU4/G4 388X470X40 2 4 8 

  ην ππφγεην θη.4 Πξφθηιηξν EU4/G4 350X470X40 2 4 8 

              0 

21. 
Κη.4 Κιηκ. Θαι. 
Διέγρνπ ΚΚΜ4 

Πξφθηιηξν EU4/G4 265Υ530Υ40 4 4 16 

  
ηελ ςεπδνξνθή 
ρψξνπ ηερλ. 

Πξφθηιηξν EU4/G4 300Υ500Υ40 6 4 24 

  θη.4           0 

22. 
Κη.8 ΚΚΜ Νέαο 
Αηκνδνζίαο. 

Πξφθηιηξν EU4/G4 680X1275X35 2 2 4 

  ην Γψκα ηνπ θηηξίνπ αθφθηιηξν EU 8/ F 592X592X534 4 4 16 
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8 

               

23. 
ΚΣ.2.  Κ. Κ. Μ. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΔΡΓ. 

αθφθηιηξν 
EU 8/ F 
8 

592Υ592Υ534 1 3 3 

  
ην Γψκα ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ 

αθφθηιηξν EU 8/ F 
8 

490Υ592Υ534 1 3 3 
 

    αθφθηιηξν 
EU 8/ F 
8 

287Υ592Υ534 1 3 3 

    Πξφθηιηξν EU3/G3 1200X2200 1 4 4 

24. 
  
  
  
  

Κη.1 ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ 
ΜΙΚΡΟΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 
ΠΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡ/ΚΗ 
ΣΑ ΣΑΚΣΙΚΑ 
ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ  ΙΑΣΡΔΙΑ 

Πξφθηιηξν EU4/G4 592X592X48 1 4 4 

Απφιπην Φίιηξν 
COMPACT 

FP-F9 – 
6010 

592X592X292 1 1 1 

25. 
Κη.1 ΥΧΡΟ 
ΜΑΓΔΙΡΔΙΧΝ 

Πξφθηιηξν EU4/G4 592Υ592Υ48 1 2 2 

  Πξναχιην Μαγεηξείσλ 
Απφιπην Φίιηξν 
COMPACT 

FP-F9 – 
6010 

592Υ592Υ48 1 2 2 

26. 
  

Κη. 2 ΜΟΝΑΓΑ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ 
ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
ΘΡΔΠΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ. 
Αθάιππηνο Κη.2 
Αλαηνιηθνχ Πξφθηιηξν 

EU4/G4 

  

1 2 2 

27 
  

Κη.6 ΚΚΜ 1 
ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ ην Γψκα 
Κη.6 

Πξφθηιηξν 
EU4/G4 

500X395X100 
 2 4 8 

Πξφθηιηξν 
EU4/G4 

590X490X450 
 1 4 4 

Πξφθηιηξν 
EU4/G4 

590X590X450 
 1 4 4 

αθφθηιηξν F8/G8 
590X490X533 

 2 4 8 

28 

Κη.6 ΚΚΜ 2 
ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ ην Γψκα 
Κη.6 

Πξφθηιηξν EU4/G4 495Υ620Υ100 2 4 8 

αθφθηιηξν F8/G8 485Υ590Υ533 1 4 4 

αθφθηιηξν F8/G8 590Υ287Υ533 1 4 4 

29 

Κη.6 ΚΚΜ 3 
ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ ην Γψκα 
Κη.6 

Πξφθηιηξν EU4/G4 500Υ400Υ100 3 4 12 

Πξφθηιηξν EU4/G4 590Υ490Υ450 2 4 8 

Πξφθηιηξν EU4/G4 590Υ285Υ450 1 4 4 

αθφθηιηξν F8/G8 590Υ490 2 4 8 

αθφθηιηξν F8/G8 590Υ287 1 4 4 

30 

Κη.6 ΚΚΜ 4 
ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ ην Γψκα 
Κη.6 

Πξφθηιηξν EU4/G4 490Υ390Υ450 2 4 8 

αθφθηιηξν F8/G8 590Υ285 1 4 4 

31 

Κη. 1 ΚΚΜ Δ-1 Μνλάδα 
Δγθαπκάησλ Πιαζηηθήο 
Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο 
ζην Γψκα ηεο Μνλάδαο  

Πξφθηιηξν G3 47X592Υ592 2 4 8 

Πξφθηιηξν G3 47X592Υ287 2 4 8 

αθφθηιηξν F7 535X592x592 1 4 4 

αθφθηιηξν F7 535X592Υ287 1 4 4 

Απφιπην 
Οξνθήο Η14 595Υ595Υ69 5 1 5 
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Απφιπην 
Οξνθήο Η13 305Υ305Υ69 2 1 2 

Απφιπην 
Οξνθήο Η14 545Υ545Υ69 3 1 3 

32 

Κη.1 Πιαζηηθή 
Υεηξνπξγηθή Κιηληθή – 6 
ηεκ. Δζσηεξηθέο 
Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο 
εληφο ςεπδνξνθήο 
ΚΚΜ1 έσο ΚΚΜ 6  

Πξφθηιηξν G3 47X592x287 6 4 24 

αθφθηιηξν F7 47X592Υ287 6 4 24 

    4  

    4  

      

    4  

33 

Κη. ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟΤ 
Κ.Φ.Τ. ΑΓ. 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ,(Οδφο 
νπιίνπ 64) 3 ΣΔΜ 
ΚΚΜ ζην Γψκα ηνπ 
Κηηξίνπ 

Πξνθηιηξν EU4/G4 592Υ490Υ48 4 4 16 

Πξνθηιηξν EU4/G4 592Υ290Υ48 1 4 4 

αθφθηιηξν 

MULTI 
PAK 

COMPAC

T TYPE 
W 592Υ592Υ290 5 

4 

20 

αθφθηιηξν 

MULTI 
PAK 

COMPAC
T TYPE 

W 592Υ287Υ290 1 

4 

4 

34 

Κη.2 Κεληξηθή Μνλάδα 
Δμαεξηζκνχ Υψξσλ  
ηεο Α’ Υεηξ/θεο 
Κιηληθήο. 
 
 
 

Πξφθηιηξν  592Υ592Υ48 1 4 4 

Απφιπην θίιηξν 
ASTROCELL 3 

4000 H13 610x610 1 2 2 

35 

Κη.2 Μνλάδα 
Απμεκέλεο Φξνληίδαο 
αζζελψλ ηεο ΜΔΘ. 
Ιζφγεην θηηξίνπ. 

Πξφθηιηξν 
(Μεηαιιηθφ 
Πιαίζην) 

 
 1  1 4 4 

Απφιπην Φηιηξν Η14 545Υ542Υ69 9 1 9 

 
 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ 2 ΙΜΑΝΣΔ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 
ΠΡΟΟΥΗ! ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ! ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΧΘΔΙ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ   
 

 

Α/Α   ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΠΟΚΑΙ 
ΓΙΑΣΑΔΙ 

ΙΜΑΝΣΑ 

ΣΔΜ ΑΛΛΑΓΔ 
ΔΣΗΙΧ 

1.  ΚΣ. 1. ΓΤΣΙΚΟ Μ. Α. Φ. 
ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ   
SPB1400 Lw  

 
2 

  ΑΠΑΓΧΓΗ   
  

 
2 

  ΔΞΑΔΡΙΜΟ    2 
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2. Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ Νν 1. ΠΡΟΑΓΧΓΗ A39 13X990Li  
  

 
2 

  
ηελ ηαξάηζα ησλ ΣΔΙ 

ΑΠΑΓΧΓΗ   
  

 
2 

    ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

 
  

3. Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ Νν 2. ΠΡΟΑΓΧΓΗ TORGUE FLEX 
SPA 1600 MC 

 
2 

  ην παιαηφ ιεβ/ζην Κη.1 ΑΠΑΓΧΓΗ TORGUE FLEX 
SPA 1600 MC 

 
2 

    ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

 
2 

4. 
  
  
  
  

Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ Νν 3. 
ππφγεην Κη.1 (απνζήθε 
ηξνθίκσλ) 
  
  
  

ΠΡΟΑΓΧΓΗ TORGUE FLEX 
SPA 1400 MC 

 
2 

ΑΠΑΓΧΓΗ   
  

 
2 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

 
2 

5. Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ Νν 4. ΠΡΟΑΓΧΓΗ 125 X 1300 LA  2 

  ηνλ αθάιππην ηνπ Κη.1 ΑΠΑΓΧΓΗ 125 X 1300 LA  2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

 
2 

6. Σ.Δ. ΙΑΣΡΔΙΑ ΚΚΜ Νν 5. ΠΡΟΑΓΧΓΗ TORGUE FLEX 
SPA 1550 MC 

 
2 

  ην παιαηφ ιεβ/ζην Κη.1 ΑΠΑΓΧΓΗ SPA 1150 MC  2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

 
2 

7. ΚΣ.1 – ΓΤΣΙΚΟ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ΚΚΜ 1m. 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 
SPB 1750 

 
2 

  ην δψκα Υεηξνπξγείσλ 
Κηηξίνπ 1 Γπηηθνχ  

ΑΠΑΓΧΓΗ 
SPA 1532 

 
2 

8. ΚΣ.1 – ΓΤΣΙΚΟ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ  ΚΚΜ 2. 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 
SPB 1860 Lw  

2 

  ην δψκα Υεηξνπξγείσλ 
Κηηξίνπ 1 Γπηηθνχ  

ΑΠΑΓΧΓΗ 
AVX13X1550La  

2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

  
2 

9. ΚΣ.1 – ΓΤΣΙΚΟ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ΚΚΜ 3. 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ CONTINENTAL 
SPB 1800 LW 

 
2 

  ην δψκα Υεηξνπξγείσλ 
Κηηξίνπ 1 Γπηηθνχ  

ΑΠΑΓΧΓΗ 13N SPA 1632 
CL 

 
2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ     2 

10. ΚΣ.2 ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ  ΚΚΜ 1. ΠΡΟΑΓΧΓΗ 13N SPA 2082 
CL 

 
2 

  ηελ Γεμηά ηαξάηζα Κη.2  
Αλαηνιηθνχ 

ΑΠΑΓΧΓΗ 13N SPA 2082 
CL 

 
2 

  
 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ AVX 13/12,5 X 
0990 La 

 
2 

11. ΚΣ.2 ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ  ΚΚΜ 2. ΠΡΟΑΓΧΓΗ COG 13 X 1975 
A78 

 
2 

  ηελ Αξηζηεξή ηαξάηζα Κη.2  
Αλαηνιηθνχ 

ΑΠΑΓΧΓΗ COG 13 X 1975 
A78 

 
2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

 
2 

12. ΚΣ.3. ΑΑΝ Μνλάδα Γ’ ΠΡΟΑΓΧΓΗ AVX10X1175La  2 
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Υεηξνπξ/θήο Α' Οξ. 

  ην Γψκα ΑΑΝ ΑΠΑΓΧΓΗ   
  

 
2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

  
2 

13. ΚΣ.3. ΑΑΝ ΚΚΜ   
Νεπξνινγηθήο Κι. Β' Οξ. 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ FENNER 
POWER SPB 

1750 107 

  

2 

   ΑΠΑΓΧΓΗ 17X1625Li B-64   2 

  ην Γψκα ΑΑΝ ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

  
2 

14. ΚΣ.3. ΑΑΝ Μ. Α. Φ.  
Νεπξνινγηθήο Κι. 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ   
17X865 Li B-34  

  
2 

  ην Μπαιθφλη Μνλάδαο Β' 
Οξνθνο. 

ΑΠΑΓΧΓΗ   
  

  
2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

  
2 

15 ΚΣ.3. ΑΑΝ ΚΚΜ 
Νεθξνινγηθήο Κιηληθήο 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ A44 13 X 1120 
Li A 1150 Ld 

  
2 

  ην Γσκα ΑΑΝ ΑΠΑΓΧΓΗ TORGUE FLEX 
17BX1160 REF 

BX44 

  

2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

  
2 

16. ΚΣ.3. ΑΑΝ ΚΚΜ  Μνλάδαο 
Αηκνθάζαξζεο (Μ.Σ. 
ΝΔΦΡΟΤ θαη Μνλάδα 3σλ 
Υψξσλ.) 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 
A39 13 X 992 Li 

A 1020 LD 

  

2 

  
  

ην Γψκα ΑΑΝ ΑΠΑΓΧΓΗ BANDO B-39   2 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

  
2 

17. ΚΣ.3. ΑΑΝ χζηεκα 
Μνλάδαο ΑΡΝΗΣΙΚΗ Π. 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ SPZ1060MC  
  

  
2 

  ην Γψκα ΑΑΝ ΑΠΑΓΧΓΗ   
SPA 1200MC  

  
2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
  

  
2 

18. 
Κη. 4  Μαγλ. Σνκνγξάθνο     
ΚΚΜ 1. 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 9,5 X 1175 La 
  2 

  ην ππφγεην θη.4 εμαεξηζκφο. ΑΠΑΓΧΓΗ 9,5 X 1175 La   2 

   
ΔΞΑΔΡΙΜΟ   

    2 

19. Κη. 4 Αμνλ. Σνκ/θνο ΚΚΜ2 ΠΡΟΑΓΧΓΗ B 2460 X 9,5   2 

  ην ππφγεην θη.4 ΑΠΑΓΧΓΗ B 2460 X 9,5   2 

    
ΔΞΑΔΡΙΜΟ   

    2 

20. 
Κη.4 Κιηκαηηζκφο Γξαθείσλ 
ΚΚΜ3 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 9,5 X 1175 La 
MF 1460   2 

  ην ππφγεην θη.4 
ΑΠΑΓΧΓΗ 9,5 X 1175 La 

MF 1460   2 

    
ΔΞΑΔΡΙΜΟ   

    2 

21. 
Κη.4 Κιηκαηηζκφο . ζαι. 
ειέγρνπ ΚΚΜ4 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ LI A-70 A4D 
 2 

  
ηελ ςεπδνξνθή ρψξνπ 
ηερλνιφγσλ Μαγλεηηθνχ. 

ΑΠΑΓΧΓΗ   
   2 
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ΔΞΑΔΡΙΜΟ   

   2 

22. Κη.8 ΚΚΜ Νέαο Αηκνδνζίαο. 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ FENNER 
POWER SPA 

2120  2 

  ην Γψκα ηνπ θηηξίνπ 

ΑΠΑΓΧΓΗ FENNER 
POWER SPA 

2120  2 

   
ΔΞΑΔΡΙΜΟ   

   2 

23. ΚΣ.2.  Κ. Κ. Μ. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓ. 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 
BANDO B -59 

 
2 

  ην Γψκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ΑΠΑΓΧΓΗ 12,5X1300 La  2 

   ΔΞΑΔΡΙΜΟ BANDO A-34    2 

              

24. 
  
  
  
  

Κη. 1 ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ 
ΜΙΚΡΟΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 
ΠΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡ/ΚΗ ΣΑ 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ  
ΙΑΣΡΔΙΑ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ A 1070 A41 13 
X 1041 Li  2 

ΑΠΑΓΧΓΗ    2 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ   
     

25. Κη. 1 ΥΧΡΟ ΜΑΓΔΙΡΔΙΧΝ 
ΠΡΟΑΓΧΓΗ   

 A-35    

  Πξναχιην Μαγεηξείσλ 
ΑΠΑΓΧΓΗ   

     

26. Κη. 2 ΜΟΝΑΓΑ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΘΡΔΠΣΙΚΧΝ 
ΤΛΙΚΧΝ. 
Αθάιππηνο Κη.2 Αλαηνιηθνχ  

ΠΡΟΑΓΧΓΗ  SPZ 825 
  

 2 

  
ΑΠΑΓΧΓΗ   

SPZ837     

  
ΔΞΑΔΡΙΜΟ   

      

27. 

ΚΣ.6 Κ.Κ.Μ. ΝΟ 1 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ B 48 17X1225 
LIB 1260Ld 
 

 
2 

ΑΠΑΓΧΓΗ Β 46 17Υ1175 
LIB 1220Ld  2 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ 
 

 
2 

28. 

ΚΣ.6 Κ.Κ.Μ. ΝΟ 2 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ B 43 17X1090 
LIB 1120Ld  2 

ΑΠΑΓΧΓΗ Β 41 17Υ1175 
LIB 1220Ld  2 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ 
 

 
2 

29. 

ΚΣ.6 Κ.Κ.Μ. ΝΟ 3 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ B 59 17X1500 
LIB 1550Ld  2 

ΑΠΑΓΧΓΗ Β 42 
 

2 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ 
 

 
2 

30. 
ΚΣ.6 Κ.Κ.Μ. ΝΟ 4 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ Z 37 10X940LI 
 

2 

ΑΠΑΓΧΓΗ Z 36 10X915 
LIZ 940 Ld  2 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ 
 

 
2 

31. 

ΚΣ. 1 ΚΚΜ Δ-1 ΜΟΝΑΓΑ 
ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ ΠΛΑΣΙΚΗ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΣΟ ΓΧΜΑ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ A45 13X1372Li 
 

2 

ΑΠΑΓΧΓΗ SPA1207Lw 
 

2 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ 

 
 

 

32 

ΚΣ.1 ΠΛΑΣΙΚΗ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – 6 
ΣΔΜ. ΔΧΣΔΡΙΚΔ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 
γηα ΚΚΜ 1 

1X1,041 mm 1 
2 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 1X1,030mm 5 2 
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ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 
ΔΝΣΟ ΦΔΤΓΟΡΟΦΗ 
ΚΚΜ1 ΔΧ ΚΚΜ 6  

γηα ΚΚΜ 2 – 6 

ΑΠΑΓΧΓΗ -   

ΔΞΑΔΡΙΜΟ -   

33 

Κη. ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟΤ Κ.Φ.Τ. 
ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ,(Οδφο 
νπιίνπ 64) 3 ΣΔΜ ΚΚΜ ζην 
Γψκα ηνπ Κηηξίνπ. 
Πεξηιακβάλεη ΟΛΑ ΣΑ 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ 
ΑΠΑΓΧΓΗ ΚΑΙ 
ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ ΣΙ ΚΚΜ ΚΑΙ 
ΣΟΤ ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ ΣΟΤ 
ΚΣΙΡΙΟΤ 

ΙΜΑΝΣΑ 1Υ1,650mm 2 2 

ΙΜΑΝΣΑ 1X1,457mm 1 2 
ΙΜΑΝΣΑ 1X1,682mm 2 2 
ΙΜΑΝΣΑ 1X1,425mm 1 2 
ΙΜΑΝΣΑ 1X1,332mm 1 2 
ΙΜΑΝΣΑ 1X1,207mm 1 2 
ΙΜΑΝΣΑ 1X1,000mm 1 2 
ΙΜΑΝΣΑ 1X1,130mm 5 2 

34  

ΚΣ.2 Μ.Α.Φ. ΣΗ Μ.Δ.Θ. 
Αθάιππηνο ρψξνο Κη.2 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ 
 

A51 13X1300Li 2 2 

ΑΠΑΓΧΓΗ 
 

A45 13X1143 Li 1 2 

    
    

 
Η ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 1 ΚΑΙ 2 ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ. 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ.  

 

Θ ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΥΝΤΑΞΘΣ: 

 

 

1.ΡΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

 

 

2. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
 

 

3. ΚΟΥΤΣΟΦΕΓΓΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

 

ΔΞΣΡΑ ΔΡΓΑΙΔ ΜΔ ΔΞΧΤΜΒΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

 

Δπεηδή ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα αλαζέζεη ΔΞΧΤΜΒΑΣΙΚΑ ηελ Δγθαηάζηαζε 

θαηλνχξησλ κερ/ησλ ή ηελ Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θαη κε επηζθεπάζηκσλ 

κερ/ησλ ζηνλ Αλάδνρν πληεξεηή, ν θάζε πκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ζα 

ππνβάιιεη καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ, Γεζκεπηηθή Πξνζθνξά γηα ην θφζηνο 

Δγθαηάζηαζεο ή Αληηθαηάζηαζεο Κιηκ/θψλ Μερ/ησλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

κε εμσζπκβαηηθή δηαδηθαζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αθφινπζε πεξηγξαθή: 

 

1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ: 
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- Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο  ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο  Πξνδηαγξαθέο. Σα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη επίζεο ζχκθσλα κε ηηο  ηζρχνπζεο 

Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο  Πξνδηαγξαθέο θαη ζα πξέπεη λα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη  θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, θαζψο επίζεο θαη επηβιέπνληα Μεραληθφ, ν νπνίνο ζα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία.  Η παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ θάζε θνξά νξηζζείζα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε 

νπνία ζα εθδψζεη θαη ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο – ε νπνία 

απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ ηηκνιφγεζεο.. 

- Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζρεηηθή 

ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ 

εξγαδνκέλσλ (αζθάιεηα έξγνπ). Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη Σερληθφ 

Αζθάιεηαο. 

- Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο φπνησλ 

δεκηψλ πξνθιεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ, ζηηο Η/Μ θαη Οηθνδνκηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε δηθά ηνπ κέζα 

θαη πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  

- Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη φια ηα απνμεισκέλα  θαη 

θαζαηξεκέλα πιηθά, ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε θάδν απφξξηςεο, ελνηθηαδφκελν κε δηθή 

ηνπ ρξέσζε. 

 

2.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ. 

 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε κεραλήκαηνο ζα ιάβεη ππφςε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επίβιεςε 

κεραληθνχ ηερληθήο ππεξεζίαο θαη ηερλίηε ςπθηηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Δπίζεο, ε εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε κεραλήκαηνο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί φπσο απαηηνχλ νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο  απφ ηνλ 

Οίθν Καηαζθεπήο, πξνθείκελν λα ηζρχζεη ε εγγχεζε ηνπ 

θιηκαηηζηηθνχ. 

 Σα κεραλήκαηα βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηελ Απνζήθε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, απ΄ φπνπ ν Δγθαηαζηάηεο ζα παξαιάβεη ην θάζε 

κεράλεκα θαη ζα ην κεηαθέξεη ζηνλ ρψξν νπνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Θα 

ιεθζεί ππφςε φηη ε Απνζήθε ιεηηνχξγεη ζε ΔΡΓΑΙΜΔ ΗΜΔΡΔ 

απφ ψξα 7:00 έσο ψξα 14:30 
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 Γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξηθήο παξνρήο ζην θάζε κεράλεκα ΟΠΟΤ 

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα θάζε κεράλεκα εγθαηάζηαζε 

ξεπκαηνδφηε θαη  θαισδίνπ ΝΤΜ 3Υ2,5 mm, 25m, κε αζθάιεηα 

πίλαθα 16 Α – θίλεζεο (6 ΚΑ) απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ θάζε 

κεραλήκαηνο  έσο ηνλ πιεζηέζηεξν ειεθηξνινγηθφ πίλαθα. Η 

δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη εληφο πθηζηάκελεο ςεπδνξνθήο θαη 

ζηα εκθαλή ζεκεία εληφο θαλαιηνχ 

 ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κεραλήκαηνο, ζα γίλεη απνμήισζε 

ηνπ παιαηνχ κεραλήκαηνο απφ ηνλ ρψξν, θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζην 

πλεξγείν Φπθηηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 Δπίζεο, ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ςπθηηθψλ ζσιελψζεσλ – 

κνλψζεσλ θαη θαισδίσλ ηνπ παιαηνχ κεραλήκαηνο, κε θαηλνχξγηα 

(ηελ πξνζθνξά ζα ιεθζνχλ ππφςε 10 κέηξα γηα θάζε κεράλεκα, 

ηφζν γηα επίηνηρν κεράλεκα ή κεράλεκα νξνθήο, φζν θαη γηα 

κεράλεκα θαζέηα νξνθήο). 

 Θα πξαγκαηνπνηεζεί ην θιείζηκν ηεο νπήο ζηνλ ηνίρν κε 

επηζθεπαζηηθφ ζνβά ε γχςν νηθνδνκήο φρη κε αθξφ 

πνιπνπξεζάλεο. 

 Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνθάξηζκα ζηηο παιηέο νπέο ηνπ ηνίρνπ θαη 

ρξσκαηηζκφο ηνίρνπ ή γπςνζαλίδαο. 

 Θα πξαγκαηνπνηεζεί εγθαηάζηαζε λένπ θαιχκκαηνο απφ 

γπςνζαλίδα ζε πεξίπησζε απνμήισζεο ηνπ πθηζηακέλνπ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο κερ/ηνο 

 Θα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη ζα παξαδψζεη 

ην θιηκαηηζηηθφ κεράλεκα ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

 Θα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

θαη ηνπο απαηηνχκελνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ, ή ηνπ 

επίηνηρνπ ρεηξηζηεξίνπ. 

 Θα γίλεη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ζθνππίδηα – κπάδα – ράξηηλα 

θνπηηά – θειηδφι (ηνπ λένπ κεραλήκαηνο), θαη απνθνκηδή απηψλ ζην 

ρψξν ζθνππηδηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Παξάδνζε ηνπ ρψξνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαζηψλ ν 

αλάδνρνο ζα απαζρνιήζεη θαηάιιεινπο εηδηθεπκέλνπο 

αδεηνδνηεκέλνπο θαη ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ζχκθσλα κε ηνλ 

2067/2015 Δθηειεζηηθφ   Καλνληζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηα Φζνξηνχρα Αέξηα 

ηερλίηεο ςπθηηθνχο θαη ειεθηξνιφγνπο.  

 ηελ πξνζθνξά ζα ιεθζεί ππφςε φηη ηφζν ζηελ λέα εγθαηάζηαζε 

φζν θαη ζηελ αληηθαηέζηε ησλ κεραλεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ΑΔΑ: ΨΡΖΛ4690ΩΝ-84Ψ



 

 

61 

 

ΟΛΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ , ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΑ ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Δ ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ. 

   

ΔΠΙΠΛΔΧΝ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ ηχπνπ ΚΑΔΣΑ 

ΟΡΟΦΗ ν εγθαηαζηάηεο: 

 Θα αλαξηήζεη ην κεράλεκα ζηελ νξνθή ηνπ ρψξνπ, 

πξνζαξκνδφκελνο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ςεπδνξνθήο, γηα ηελ αζθαιή 

θαιαίζζεηε θαη ιεηηνπξγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Θα εγθαηαζηήζεη θαη ζα νδεγήζεη κε πξνζνρή ην ιάζηηρν ηεο 

απνρέηεπζεο ηνπ κεραλήκαηνο έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε 

πξφζβαζε γηα ηελ απφθξαμε ηνπ, φηαλ απαηεζεί    

 

ΠΑΡΑΓΟΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ -  ΔΓΓΤΗΗ: 

Ο  εγθαηαζηάηεο : 

1) Θα έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν. 

2) Θα δεζκεπηεί φηη ζα ηεξήζεη απαξέγθιηηα ηηο νδεγίεο νξζήο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο, επνκέλσο, ζα εγγπεζεί  ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζηηθνχ κεραλήκαηνο γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) 

κελψλ απφ ηελ εκέξα εγθαηάζηαζεο ηνπ. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ζα 

ρνξεγεί ρσξίο ρξέσζε θάζε κε αλαιψζηκν κέξνο ή εμάξηεκα πνπ 

παξνπζηάδεη κε θπζηνινγηθή θζνξά θαη ζα παξάζρεη θάζε ηερληθή 

ππνζηήξημε. πλεπψο, ην Ννζνθνκείν ΓΔΝ επζχλεηαη γηα βιάβεο πνπ  ζα 

έρνπλ σο αηηία ηελ ιάζνο εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο. Απηνχ ηνπ 

είδνπο ηηο βιάβεο ηηο επηζθεπάδεη ν εγθαηαζηάηεο κε ΙΓΙΑ ΔΞΟΓΑ, ζηα 

πιαίζηα ηεο Δγγχεζεο πνπ παξέρεη.   

3) Η εγγχεζε δελ ηζρχεη εάλ πξνέιζνπλ αλσκαιίεο ή βιάβεο απφ άιιεο 

αηηίεο πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε ή 

αληηθαλνληθή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

3.  ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 

1. Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

φριεζε ησλ Σκεκάησλ, Μνλάδσλ, θιπ ησλ Κηηξίσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη νη εξγαζίεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ  ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο θαη 
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ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ΚΑΘΟΣΙ ΟΙ ΔΡΓΑΙΔ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΙ 

ΔΠΔΙΓΟΤΔ. 

2. Οη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ΓΔΝ ζα πξέπεη λα πξνθαιέζεη θζνξέο ζηηο 

ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ γηα Σηκή Μνλάδαο, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα. Οη πξνζθνξέο είλαη δεζκεπηηθέο γηα φιε ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 

 

Α/Α ΤΥΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΘΧΑΝΙΜΑΤΟΣ  

ΙΣΧΧΥΣ 

ΣΕ 

BTU/H 

ΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

1 ΕΡΙΤΟΙΧΟ 12.000 ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

2 ΕΡΙΤΟΙΧΟ 18.000 ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΉΜΑΣΟ 

 

3 ΕΡΙΤΟΙΧΟ 24.000 ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

4 ΕΡΙΤΟΙΧΟ 12.000 ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΜΗΥ/ΣΟ, 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟ 

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΦΤΚΣΙΚΧΝ, 

ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

5 ΕΡΙΤΟΙΧΟ 18.000 ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΜΗΥ/ΣΟ, 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟ 

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΦΤΚΣΙΚΧΝ, 

ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

6 ΕΡΙΤΟΙΧΟ 24.000 ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΜΗΥ/ΣΟ, 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟ 

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΦΤΚΣΙΚΧΝ, 

ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 
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ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

7 ΚΑΣΕΤΑ 

ΟΟΦΘΣ 

18.000 ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

8 ΚΑΣΕΤΑ 

ΟΟΦΘΣ 

24.000 ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

9 ΚΑΣΕΤΑ 

ΟΟΦΘΣ 

32.000 ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

10 ΚΑΣΕΤΑ 

ΟΟΦΘΣ 

18.000 ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΜΗΥ/ΣΟ, 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟ 

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΦΤΚΣΙΚΧΝ, 

ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

11 ΚΑΣΕΤΑ 

ΟΟΦΘΣ 

24.000 ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΜΗΥ/ΣΟ, 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟ 

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΦΤΚΣΙΚΧΝ, 

ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

12 ΚΑΣΕΤΑ 

ΟΟΦΘΣ 

32.000 ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΜΗΥ/ΣΟ, 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟ 

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΦΤΚΣΙΚΧΝ, 

ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

13 ΟΟΦΘΣ 18.000 ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

14 ΟΟΦΘΣ 24.000 ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

15 ΟΟΦΘΣ 32.000 ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
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16 ΟΡΟΦΗ 18.000 ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΜΗΥ/ΣΟ, 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟ 

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΦΤΚΣΙΚΧΝ, 

ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

17 ΟΡΟΦΗ 24.000 ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΜΗΥ/ΣΟ, 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟ 

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΦΤΚΣΙΚΧΝ, 

ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

18 ΟΡΟΦΗ 32.000 ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΜΗΥ/ΣΟ, 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟ 

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΦΤΚΣΙΚΧΝ, 

ΠΛΗΡΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

 

 

 

 

Θ ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΥΝΤΑΞΘΣ: 

 

1.  ΡΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 
 

 

2. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

 

 

3.  ΚΟΥΤΣΟΦΕΓΓΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ 

 

 

 

                                                             ΑΟΘΟΝ 7 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ΣΔΤΓ ζα ζπληάζζεηαη αλάινγα κε ηε 
λνκηθή κνξθή ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, απφ έθαζην αξκφδην πξφζσπν 
ή εθπξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάιιεια γηα ηελ πξάμε απηή (κε πξνζθφκηζε 
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αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο),ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1(αα θαη 1(ββ) ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπΛ.4412/2016. 
 

                                 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΝΑ.ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221992] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Κεζνγείσλ 154, Αζήλα Σ.Θ. 11527] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΑΓΟΥΟΓΙΑΝΝΘ] 

- Τθλζφωνο: *213 2033935] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *a.agourogianni@gna-gennimatas.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gna-

gennimatas.gr] 

 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Ραροχι υπθρεςίασ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ και διατιρθςθ ςε λειτουργία των κεντρικϊν, 

θμικεντρικϊν και τοπικϊν κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμϊν μθχανθμάτων και δικτφων 

κλιματιςμοφ του Νοςοκομείου και των Υποδομϊν Ψυχικισ Υγείασ αρμοδιότθτάσ του, με CPV: 

50730000-1 Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *20PROC007446029]  

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΘΕΣΙΕΣ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

[211/20] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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                              Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοiv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των 

προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό 

φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……] 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, 

για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο 

από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα 

είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει 

ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 

ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ 

(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ 

οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων . 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+vi 

Εάν ναι, αναφζρετε : 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+vii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»); 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανviii: 

*…… + 

 

ΑΔΑ: ΨΡΖΛ4690ΩΝ-84Ψ



 

 

73 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσix, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;x 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xi 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ  ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων  λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 
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*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

ΑΔΑ: ΨΡΖΛ4690ΩΝ-84Ψ



 

 

77 

 

  Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ 

μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΡΖΛ4690ΩΝ-84Ψ



 

 

78 

 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 

και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxiv, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxv: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ Ραραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxvii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxviii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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           Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει 

ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ 

των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxix, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxx. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, 

ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν 

τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ 

του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

              

  

                                       O ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΣΟΤ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟΤ       

                                                          ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ ΚΠΟΤΙΗΑ                

 

                                                           Αθξηβέο Αληίγξαθν 

                                                Ζ Σκεκαηάξρεο ηεο Γξακκαηείαο 

 

 

 

H ζπληάμαζα  

 

 

Ζ Τπεχζπλε ηνπ  Γξ. 

Πξνκεζεηψλ 

Ο Πξντζηάκελνο 

Σκ. Πξνκεζεηψλ 

 Ζ Πξντζηακέλε 

       Οηθ/θήο Τπνδ\λζεο 

Ζ Πξντζηακέλε  Γ\θήο  Γηεχζπλζεο 

Α.Αγνπξφγηαλλε              Υ. Σέδα Π. Θνπζηνπξήο       Γ. Παλαγησηνπνχινπ  Αξγ.Παπαρξήζηνπ 
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i 
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