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               ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠ΄ ΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
                                  (ζσλλογή  κλειζηών προζθορών) 

 
                                     ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΓΑΠΑΝΖ 
                                     4.000,00 ΕΤΡΧ ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α. 
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                                                 Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ 
 

          
Έρνληαο ππόςε : 
 

• Σνλ Ν.2286/1995 ( ΦΔΚ 19/1-2-1995 Σ.Ά ) Πξνκάζεηεο Σνπ Γεκνζένπ 
ΣνκΫα Καη Ρπζκέζεηο πλαθώλ ΘεκΪησλ 

• Σνλ Ν.2323/1995 ( ΦΔΚ 145/13-07-1995  Σ.Ά )  Τπαέζξην Δκπόξην Καη 
Άιιεο ΓηαηΪμεηο 



• Σν Αξζ. 34 Ν. 2646/1999 ( ΦΔΚ 236 - 20.10.1998  Σ. Ά ) ΑλΪπηπμε 
Σνπ Δζληθνύ πζηάκαηνο Κνηλσληθάο Φξνληέδαο Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 

• Σνλ Ν.2672/1998 ( ΦΔΚ 290 - 28.12.1998  Σ.Ά ) Οηθνλνκηθνέ Πόξνη Σεο 
Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 

• Σνλ Ν.2362/1995 ( ΦΔΚ 247 - 27.11.1995 Σ.Ά ) Πεξέ Γεκνζένπ 
Λνγηζηηθνύ Έιεγρνπ Σσλ Γαπαλώλ Σνπ ΚξΪηνπο Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 

• Σνλ Ν. 2955/2001 ( ΦΔΚ 256 - 02.11.2001 Σ.Ά ) Πξνκάζεηεο 
Ννζνθνκεέσλ Καη Λνηπώλ ΜνλΪδσλ Σσλ Πε..Τ. Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 

• Σν  Αξζ. 8 Ν.2741/1999 ( ΦΔΚ 199 - 28.09.1999 η.Ά ) Δληαένο ΦνξΫαο 
Έιεγρνπ Σξνθέκσλ Άιιεο Ρπζκέζεηο ΘεκΪησλ Αξκνδηόηεηαο Σνπ 
Τπνπξγ. ΑλΪπηπμεο Καη ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο 

• Σνλ Ν. 3329/2005 ( ΦΔΚ 81 - 04.04.2005 Σ.Ά )  Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο 
Καη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο Καη ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο 

• Σνλ Ν.3377/2005  ( ΦΔΚ 202 - 19.08.2005 Σ.Ά )  ΑξρΫο Καη Καλόλεο 
γηα ηελ Δμπγέαλζε Σεο Λεηηνπξγέαο Καη Σελ ΑλΪπηπμε Βαζηθώλ ΣνκΫσλ 
Σνπ Δκπνξένπ Καη Σεο ΑγνξΪο - ΘΫκαηα Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο 

• Σνλ Ν. 3527/2007 ( ΦΔΚ 25 - 09.02.2007 Σ.Ά ) Κύξσζε πκβΪζεσλ 
ΤπΫξ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Δπνπηεπόκελσλ Από Σν Τπνπξγεέν Τγεέαο 
Καη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο Καη ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο 

• Σνλ Ν. 3580/2007 ( ΦΔΚ 134 - 18.06.2007 Σ.Ά )  Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ 
Δπνπηεπόκελσλ Από Σν Τπνπξγεέν Τγεέαο Καη Κνηλσληθάο 
Αιιειεγγύεο Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 

• Σν Π.Γ. 118/2007 ( ΦΔΚ 150 - 10.07.2007  Σ.΄Β ) «Καλνληζκόο 
Πξνκεζεηώλ Γεκνζένπ»  

• Σν Π.Γ. 60/2007 ( ΦΔΚ 64 - 16.03.2007 Σ.΄Β ) Πξνζαξκνγά Σεο 
Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ηηο ΓηαηΪμεηο Σεο Οδεγέαο 2004/18/Δθ «Πεξέ 
πληνληζκνύ Σσλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 
Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ Καη Τπεξεζηώλ» 

• Σελ Κ.Τ.Α. 6588/21-07-2011 (ΦΔΚ 1650/25-07-2011 ηεύρνο ΄Β) ηνπ 
Τθππνπξγνύ Τγεέαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο θαη ηνπ Αλαπιεξσηά 
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξέ Ϋγθξηζεο πξνγξΪκκαηνο πξνκεζεηώλ, 
ππεξεζηώλ θαη θαξκΪθσλ ησλ κνλΪδσλ πγεέαο θαη θνηλ. αιιειεγγύεο 
Ϋηνπο 2011 

• Σελ Τ.Α. 7528/14-09-2011 (ΦΔΚ 2045/14-09-2011 ηεύρνο ΄Β)  ηνπ 
Τθππνπξγνύ Τγεέαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο πεξέ Ϋγθξηζεο θνξΫα γηα ηε 
δηελΫξγεηα δηαγσληζκώλ ηνπ ΠΠΤΤ ησλ Τ.Π. θαη ησλ θνξΫσλ πγεέαο 
Ϋηνπο 2011 

• Σελ Τ.Α. 8414/03-10-2011 ηνπ  Τθππνπξγνύ  Τγεέαο  θαη Κνηλ. 
Αιιειεγγύεο πεξέ νδεγηώλ εθηΫιεζεο θαη εθαξκνγάο ηνπ 
πξνγξΪκκαηνο πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ πγεέαο Ϋηνπο 2011, 
πηζηώζεηο 2011 θαη 2012 

• Σελ Τ.Α. 7420/31-08-2011 (ΦΔΚ 2079/20-09-2011 ηεύρνο ΄Β) ηνπ 
Τθππνπξγνύ Τγεέαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο πεξέ Ϋγθξηζεο θνξΫσλ γηα 
ηε δηελΫξγεηα δηαγσληζκώλ ηνπ ΠΠΤΤ Ϋηνπο 2011 

• 18 . Σo ππ΄ αξηζ. πξση. 22092/26157/04-10-2011 Ϋγγξαθν ηεο 2εο 

Γηνέθεζεο Τγεηνλ. ΠεξηθΫξεηαο Πεηξαηώο θαη Αηγαένπ πεξέ θαζνξηζκνύ 

θνξΫα δηελΫξγεηαο γηα ηηο ινηπΫο πξνκάζεηεο πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ 

πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην εγθεθξηκΫλν ΠΠΤΤ Ϋηνπο 2011 



• Σν ππ΄ αξηζ. πξση. 9844/8336/08-04-2011 Ϋγγξαθν ηεο 2εο Γηνέθεζεο 

Τγεηνλ. ΠεξηθΫξεηαο Πεηξαηώο θαη Αηγαένπ πεξέ δηαβέβαζεο 

απνζπΪζκαηνο πξαθηηθνύ ζπλεδξηΪζεσο Δ.Π.Π.Τ. 

• Σν απόζπαζκα  πξαθηηθνύ  ηεο  ππ΄ αξηζ. 55/15-03-2011 (ζΫκα 6Ο) 

ζπλεδξέαζε ηεο επηηξνπάο πξνκεζεηώλ πγεέαο πεξέ Ϋγθξηζεο 

πξνγξΪκκαηνο πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ θαη θαξκΪθσλ ησλ κνλΪδσλ 

πγεέαο θαη θνηλ. αιιειεγγύεο Ϋηνπο 2011 

 
• Σελ ππ’ αξηζ. 2103/07-04-2011 απόθαζε ζπλεδξέαζεο Γ.. πεξέ 

παξαρώξεζεο αξκνδηνηάησλ ζηνλ πξόεδξν ηνπ Γ.. 
 

• Σελ ππ αξηζ. πξση. 17323/689245/28-12-2011 απόθαζε  πξνΫδξνπ 
πεξέ Ϋγθξηζεο ηεο δηαθάξπμεο 

                       
 
                                     Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 
 

 
Γηαγσληζκό κε ΓΗΑΓΗΚΑΊΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ (ζπιινγά γξαπηώλ 
θιεηζηώλ πξνζθνξώλ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ, ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΧ 
31/12/2012 κε θξηηάξην θαηαθύξσζεο ηελ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ ζύκθσλα κε 
ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, όπσο νξέδνληαη αλαιπηηθΪ ζην ΠαξΪξηεκα Α, ην 
νπνέν απνηειεέ αλαπόζπαζην ηκάκα ηεο παξνύζαο δηαθάξπμεο, κε ηνπο 
παξαθΪησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο όξνπο: 
 
ΑΡΘΡΟ  1Ο  
ην δηαγσληζκό γέλνληαη δεθηΫο επηρεηξάζεηο (λνκηθΪ πξόζσπα) πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκΫα απηό. 
  
ΑΡΘΡΟ  2Ο  
   Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 

• Κιεηζηά Ϋγγξαθε πξνζθνξΪ, θαζαξνγξακκΫλε θαη ζπληαγκΫλε ζηελ Διιεληθά 
γιώζζα. ΔΪλ ζηελ πξνζθνξΪ ππΪξρεη νπνηαδάπνηε πξνζζάθε ά δηόξζσζε, 
πξΫπεη απηά λα εέλαη κνλνγξακκΫλε από ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ηερληθΪ ζηνηρεέα 
ηεο πξνζθνξΪο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ν νπνένο 
ηνπνζεηεέηαη κΫζα ζηνλ θπξέσο θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ»  

• Οη πξνζθνξΫο ζα θαηαηεζνύλ ζην ηκάκα Γξακκαηεέαο θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ 
ην αξγόηεξν κΫρξη ηελ ΠΔΜΠΣΖ 12/01/2012 θαη ώξα 14.00 

• Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ιΪβεη ρώξα ζην γξ. πξνκεζεηώλ ηνπ 
λνζνθνκεένπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπά. 

• Γάισζε, ε νπνέα αλαγξΪθεηαη επέ ηεο πξνζθνξΪο, όηη ν πξνζθΫξσλ 
απνδΫρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθάξπμεο, εθηόο εΪλ ζηελ 
πξνζθνξΪ ξεηΪ αλαθΫξεη ηα ζεκεέα εθεέλα ηα νπνέα δελ απνδΫρεηαη. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  

• Οη πξνζθνξΫο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθΫξνληεο γηα 60 
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο από ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο. 

• Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη κνλνκεξώο από ην 
λνζνθνκεέν κε ηνπο έδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζΫζεηο γηα ηξεηο (3) κάλεο , 



εθόζνλ δεηεζεέ από ηελ ππεξεζέα καο πριν από ηελ ιάμε ηεο αξρηθάο 
ζύκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  
Απαγνξεύεηαη ξεηΪ ε παξαρώξεζε ηεο εξγνιαβέαο ζε Ϊιινλ (ππεξγνιαβέα) 
   
ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Ζ πξνζθεξόκελε ηηκά ζα αλαιύεηαη σο εμάο: 
Α)  Καζαξά ηηκά/εθαξκνγά ζε Δπξώ (ρσξέο Φ.Π.Α.) 
Β)  ΔπηβΪξπλζε κε Φ.Π.Α. (ζπληειεζηάο) 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  
  Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη κεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγένπ, ηε πηζηνπνέεζε ηεο 
θαιάο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα γηα ην ζθνπό απηό Τπεξεζέα ηνπ 
Ννζνθνκεένπ θαη ηε ζεώξεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληΪικαηνο από ηελ ππεξεζέα ηεο 
ΠαξΫδξνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξένπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  
  Σνλ Πξνκεζεπηά βαξύλνπλ νη παξαθΪησ θξαηάζεηο: 
   Γηα ππεξεζέεο: 
• ΤπΫξ ηνπ Γεκνζένπ 1,536% επέ ηεο θαζαξάο ζπκβαηηθάο αμέαο. 
• Φόξνο εηζνδάκαηνο 8% επέ ηεο θαζαξάο ζπκβαηηθάο αμέαο  
• ΚξΪηεζε 2% επέ ηεο θαζαξάο ζπκβαηηθάο αμέαο ζύκθσλα κε ην Ν 3580/07 

ππΫξ ηεο     ςπρηθάο πγεέαο. 
•  Ϊξζξν 6 ηνπ Ν.3580/07.  
 
Γηα πξνκάζεηα πιηθώλ: 
• ΤπΫξ ηνπ Γεκνζένπ 2,096% επέ ηεο θαζαξάο ζπκβαηηθάο αμέαο. 
• Φόξνο εηζνδάκαηνο 4% επέ ηεο θαζαξάο ζπκβαηηθάο αμέαο  
• ΚξΪηεζε 2% επέ ηεο θαζαξάο ζπκβαηηθάο αμέαο ζύκθσλα κε ην Ν 3580/07 

ππΫξ ηεο ςπρηθάο πγεέαο. 
• Κ  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

  Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπΪλεο ηνπ παξαπΪλσ δηαγσληζκνύ αλΫξρεηαη ζην πνζόλ 
ησλ 4.000,00 ΔΤΡΧ ζπκ/λνπ Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  
• Γηα όηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηε παξνύζα δηαθάξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 
2286/95 θαζώο θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 κε ηηο εθΪζηνηε ηξνπνπνηάζεηο ηνπο. 

• Σν παξΪξηεκα Α απνηειεέ αλαπόζπαζην ηκάκα ηεο παξνύζαο δηαθάξπμεο. 
 
 
                                                                                    
 
 
                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
                              
                                                                               
                                             
                                                                               ΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ   
 



                                                       
                                                         
                                                       ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Α΄   
 

 
 
Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΟΤ 

 
 
         ΕΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ 

 
 
                                            ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Α. Ζ παξνύζα ηερληθά πεξηγξαθά αθνξΪ ζηε ζπληάξεζε ησλ ζπζηεκΪησλ 
ππξαλέρλεπζεο  πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζην Ννζνθνκεέν. 
πγθεθξηκΫλα, πεξηγξΪθεηαη ην πξόγξακκα εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ηα 
πηζηνπνηεηηθΪ πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηηο επηζθΫςεηο ηνπ ζπληεξεηά  θαη ηηο Ϋθηαθηεο 
ελΫξγεηεο πνπ ζα πξΫπεη λα γέλνληαη, πξνθεηκΫλνπ ηα ζπζηάκαηα ππξαλέρλεπζεο λα 
ιεηηνπξγεέ ζσζηΪ.  
ην Ννζνθνκεέν καο ππΪξρνπλ ηα εμάο θηέξηα ηα νπνέα δηαζΫηνπλ ζύζηεκα 
ππξαλέρλεπζεο. 
 
 

Κηίρια ηοσ Νοζοκομείοσ 

 
ΑΓΗΑ ΜΑΡΚΔΛΛΑ  37 ππξαληρλεπηΫο 
ΣΑΡΖ ΓΡΟΜΟΚΑΗΣΖ 48 ππξαληρλεπηΫο 
ΔΤΔΡΓΔΣΧΝ  40 ππξαληρλεπηΫο 
ΤΓΓΡΔΗΟ 31 ππξαληρλεπηΫο  
ΔΛΛΖΝΧΝ ΑΜΔΡΗΚΖ 28 ππξαληρλεπηΫο 
ΒΔΛΔΝΣΕΔΗΟ 40 ππξαληρλεπηΫο 
ΒΔΛΗΑΡΔΗΟ 40 ππξαληρλεπηΫο 
ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΔΠ.ΔΚΠ.(ΞΔΝ.50 ΑΣ.) 51 ππξαληρλεπηΫο 
ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΔΠ.ΑΠΟΚ.(ΔΡΓΑΣ.) 20 ππξαληρλεπηΫο 
ΞΔΝΧΝΑ 16 ΑΣΟΜΧΝ 30 ππξαληρλεπηΫο 
ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΔΗΟ 29 ππξαληρλεπηΫο  
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΧΝ 20 ππξαληρλεπηΫο 

 
Σν θΪζε θηέξην Ϋρεη Ϋλα θΫληξν ειΫγρνπ 10 δσλώλ εθ ησλ νπνέσλ βξέζθνληαη ζε 
ελΫξγεηα πεξέπνπ 5 δώλεο.  
1 κπνπηόλ ζπλαγεξκνύ 
1 ζεηξάλα ζπλαγεξκνύ. 

πλνιηθΪ Ϋρνπκε πεξέπνπ: 
ΠπξαληρλεπηΫο   ηεκΪρηα πεξέπνπ 420 

Μπνπηόλ            ηεκΪρηα 24 
εηξάλεο             ηεκΪρηα 12 
ΚΫληξα ειΫγρνπ  ηεκΪρηα 12 

 
Β. Περιγραθή διαδικαζιών ζσνηήρηζης ζσζηημάηων πσρανίτνεσζης 
 



Σν ζπλεξγεέν πνπ ζα αλαιΪβεη ηε ζπληάξεζε ζα πξΫπεη λα εέλαη εμεηδηθεπκΫλν 
ζ’απηόλ ηνλ ηνκΫα θαη λα πξνζθνκέζεη δηθαηνινγεηηθΪ ζηα νπνέα ζα απνδεηθλύεηαη ε 
πξνϋπεξεζέα ηνπ ζε αλΪινγεο εξγαζέεο. 
Οη εξγαζέεο ζπληάξεζεο ζα γέλνληαη ζύκθσλα κε ηα εγρεηξέδηα ζπληάξεζεο ησλ 
εγθαηεζηεκΫλσλ πιηθώλ. 
Ο ζπληεξεηάο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα πξαγκαηνπνηεέ:  
Α)’Διεγρν ησλ πηλΪθσλ ππξαλέρλεπζεο 4 θνξΫο αλΪ Ϋηνο 

Γ)’Διεγρν όισλ ησλ  butons  αλαγγειέαο ππξθαγηΪο 4 θνξΫο αλΪ Ϋηνο 
Γ)’Διεγρν όισλ ησλ ζεηξάλσλ 4 θνξΫο αλΪ Ϋηνο 

Δ)’Διεγρνο όισλ ησλ κπαηαξηώλ 4 θνξΫο αλΪ Ϋηνο  
Σ) Θα γέλεηαη απνζύλδεζε , θαζαξηζκόο, επαλαηνπνζΫηεζε θαη Ϋιεγρνο όισλ 

ησλ αληρλεπηώλ 2 θνξΫο αλΪ Ϋηνο. 
Οη παξαπΪλσ εξγαζέεο ζα γέλνληαη ζε δηαζηάκαηα ηζνθαηαλεκεκΫλα θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 
Ο ζπληεξεηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνκεζεύζεη Ϊκεζα ηα αληαιιαθηηθΪ ηα νπνέα 
ζα ρξεηαζζνύλ γηα ζπληάξεζε θαη επηζθεπά βιαβώλ ησλ ζπζηεκΪησλ ην θόζηνο ησλ 
νπνέσλ ζα βαξύλεη ην Ννζνθνκεέν. 
ΚαηΪινγνο ηηκώλ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ ζα ζπλνδεύεη ηα 
δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ ππνςεθένπ ζπληεξεηά  θαη ζα ιεθζεέ ζνβαξΪ ππόςε  ζηελ 
αμηνιόγεζά ηνπ.  
Ο ζπληεξεηάο ζα πξνζθνκέδεη θαξηΫια ειΫγρνπ ά ζα ηεξεέ βηβιέν ζηα νπνέα ζα 
αλαγξΪθνληαη νη πξαγκαηνπνηεζεέζεο εξγαζέεο θαη νη ηπρόλ παξαηεξάζεηο ζύκθσλα 
κε ηηο αλαιπηηθΫο δηαδηθαζέεο ζπληάξεζεο. ΑπηΪ ζα παξαδέδνληαη ζηνλ ππΪιιειν ηεο 
Τπεξεζέαο πνπ ζα νξηζηεέ γηα απηό ηνλ ζθνπό. 

ηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ζα θιεζεέ ν ζπληεξεηάο από ηελ Τπεξεζέα γηα 
επηζθεπά βιΪβεο πνπ πξνΫθπςε ζηα ζπζηάκαηα ππξαλέρλεπζεο , απηά ζα 
απνθαζέζηαηαη εληόο 3 σξώλ. ηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ε βιΪβε δελ κπνξεέ 
απνδεδεηγκΫλα λα αληηκεησπηζζεέ Ϊκεζα δέδεηαη πξνζεζκέα 12 σξώλ Ϋσο ηελ 
απνθαηΪζηαζά ηεο.  

Πξηλ από ηελ ππνβνιά πξνζθνξώλ απαηηεέηαη λα γέλεη νπηηθόο Ϋιεγρνο ησλ 
εγθαηαζηΪζεσλ από ηνπο ελδηαθεξνκΫλνπο.- 
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