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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 

ΜΔ ΤΛΛΟΓΖ ΦΡΑΓΗΜΔΝΧΝ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ - 

ΕΔΣΧΝ ΝΔΡΧΝ - ΑΣΜΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ  
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 12.915,00 € ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 
   

 
 
 

                              
 
 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
21-12-2016  ημΫρα ΣεηΪρηη και ώρα 09:00΄ π.μ. 
 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
21-12-2016  ημΫρα ΣεηΪρηη και ώρα 09:30΄ π.μ.  
 
 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 
ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΗ - Σ.Κ. 124 61 
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Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» έρνληαο ππόςε: 
 
1. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016 η. Α΄) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)». 

2. Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-3-2014 η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο 
ξπζκίζεηο».   

3. Σν Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-5-2010 η. Α΄) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή 
αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
 

4. Σν Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/1-3-2012 η. Α΄) «Νόκνο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείσλ 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο … θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 
5. Σελ εγθύθιην Νν.18 (αξ. πξση.: ΓΝα΄/νηθ.68559/Φ.ΔΓΚΤΚΛ./19-10-2016) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ (ΑΓΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΕΦ7). 
 
6. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ππ’ αξηζκ. πξση. 

13474/766164/6-12-2016 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
7. Σελ απόθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2257/17-12-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 18ν , «Ννκηκνπνηήζεηο ππνγξαθώλ γηα ην 
έηνο 2016». 

 
8. Σελ απόθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2266/10-3-2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 4ν , «Σξνπνπνίεζε λνκηκνπνίεζεο 
ππνγξαθώλ έηνπο 2016». 
 

 
 

Γ Η Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η 
 
 
Γηαγσληζκό κε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξώλ, γηα ηε «ζσνηάρηζη ηων λεβηηοζηαζέων - δικηύων κενηρικάς θΫρμανζης 
- ζεζηών νερών - αημού και θσζικού αερέοσ», πξνϋπνινγηζκνύ 12.915,00 επξώ 
ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη 
αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο 
δηαθήξπμεο, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο όξνπο: 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα απηό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 
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 Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Δάλ 
ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.   

       

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληα, όηη απνδέρεηαη 
ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά 
αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη. 

 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 
ζα πξσηνθνιιεζνύλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ θαη ζα δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ είθνζη (120) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Ζ ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί εγγξάθσο από ηελ 
ππεξεζία καο, πξηλ από ηε ιήμε απηώλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, ζε άιινπο αλαδόρνπο, 
από ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαθπξσζεί ε «ζπληήξεζε ησλ 
ιεβεηνζηαζίσλ - δηθηύσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο - δεζηώλ λεξώλ - αηκνύ θαη θπζηθνύ 
αεξίνπ». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα αλαιύεηαη σο εμήο: 
Α) Καζαξή αμία (ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α.) ζε επξώ  
Β) πληειεζηήο Φ.Π.Α. (%)  
 
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ (όπνπ ππάξρνπλ) 
θαη εληόο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Ζ ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο από ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε ζε θεληξηθό ή πεξηθεξεηαθό επίπεδν, από 
εληαίνπο δηαγσληζκνύο, ε ζύκβαζε ζα πάςεη λα ηζρύεη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο 
θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

16PROC005539326 2016-12-08

ΑΔΑ: 6ΤΥΔ469Η27-Ν0Μ



 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σνλ αλάδνρν ζα βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 Φόξνο 8%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,06% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 12.915,00 
επξώ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
1) Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 
2) Σν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
                                                                            
                       

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
  
 
 
  

                                                               ΗΗΓΧΡΟ ΗΧΑΝ. ΠΡΧΗΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ - ΕΔΣΧΝ ΝΔΡΧΝ - ΑΣΜΟΤ 

 ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ   

 

 

                                                                          Υατδάξη :  22 / 11 / 2016 

  

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

 

1.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή-πξνδηαγξαθέο αθνξά, ζηελ αλάζεζε αξκνδηφηεηαο ππεχζπλνπ  

Αεξίνπ θαη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ( θαζαξηζκνχο, ειέγρνπο, κεηξήζεηο-ξπζκίζεηο, επηζθεπέο 

αληηθαηαζηάζεηο θαη θάζε είδνπο ζπγθνιιήζεηο) πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζην ιεβεηνζηάζην θάζε θηηξίνπ, εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, θαζ’φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ Φπζηθνχ 

Αεξίνπ, ζέξκαλζεο, δεζηψλ λεξψλ, αηκνχ θαη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ιέβεηα θαπζηήξα. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αθνξνχλ ζην δίθηπν Φπζηθνχ αεξίνπ ηζρχνπλ γηα φιε ηελ 

έθηαζε ηνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη επέθηαζε- ζχλδεζε λένπ θηεξίνπ ν ζπληεξεηήο ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί θαη απηφ.    

  

 

 

 

2. ΓΔΝΗΚΑ - ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο- πξνζαξκνγήο νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ, πιηθνχ ή 

εμαξηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ , ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζηα δίθηπα ζέξκαλζεο , δεζηψλ 

λεξψλ, αηκνχ ( βάλεο, παξεκβχζκαηα , ζεξκνζηάηεο ,καλφκεηξα, θπθινθνξεηέο, δνρ.δηαζηνιήο, 

αληιίεο ηξνθνδνζίαο &φκβξησλ, απηφκαηνη πιήξσζεο, ειεθηξνβάλεο ,  κεησηέο, αλψδηα, αληιίεο, 

αηκνθξάθηεο, αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, απηνκαηηζκνί-ξειέ-αζθάιεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα 

δίθηπα θαη ην ζπγθξφηεκα ιέβεηα – θαπζηήξα, ειεθηξηθνί πίλαθεο ιεβήησλ , θ.ιπ.) θαη ζην δίθηπν 

Φπζηθνχ αεξίνπ ( Βαιβίδεο αζθαιείαο θαη εθηφλσζεο, αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, δηάηαμε 

πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα, γεηψζεηο, δηαθφπηεο, θίιηξα, βάλεο, ξπζκηζηέο πίεζεο, καλφκεηξα, 

ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο αεξίνπ, ειεθηξνβαιβίδεο,  Multiblok,  απηνκαηηζκνί-ξειέ-αζθάιεηεο πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε θ.ιπ.) θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο, βιάβεο ή θζνξάο πνπ ζα 

πξνθιεζεί είηε απφ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ είηε εμαηηίαο θαθήο ή ειιηπνχο 

ζπληήξεζεο , βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ ζπληεξεηή. 

Οηηδήπνηε πιηθφ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηάο, βιάβεο ή θζνξάο  πνπ νθείιεηαη ζην 

ζπληεξεηή  βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ. 

Κάζε θνξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζπληεξεί ζα απνκαθξχλεη φια ηα 

πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο θαη ζα ηνπο παξαδίδεη θαζαξνχο.  
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο παξαπάλσ εξγαζίεο δεν ζπκπεξηιακβάλεηαη, ε αληηθαηάζηαζε 

ζσιελψζεσλ, ιεβήησλ, δεμακελψλ, κπφηιεξ, ζεξπαληίλσλ θαη θνιιεθηέξ πνπ νθείινληαη ζηελ 

παιαηφηεηα ησλ δηθηχσλ θαζψο θαη νη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο- επηζθεπήο πνπ ζα αθνξνχλ ζην 

ππφγεην δίθηπν αεξίνπ .  

Ζ αγνξά θάζε νξγάλνπ, πιηθνχ ή εμαξηήκαηνο ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην λνζνθνκείν πλην ησλ 

δηαθφξσλ κηθξνυιηθψλ (θιάληδεο-παξεκβχζκαηα, θνξδφληα ζηεγαλνπνίεζεο ,καζηνί ,ζπζηνιέο , 

κνχθεο, ξαθφξ, πξνζζήθεο, θίιηξα πεηξειαίνπ ),ησλ κπέθ, ησλ καλνκέηξσλ θαη ησλ πελίσλ 

ειεθηξνβαιβίδσλ ζηα δίθηπα (Φπζηθνχ αεξίνπ & ζέξκαλζεο) θαη ην ππξφρσκα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε κηθξήο έθηαζεο βιάβεο.  

 

Δπίζεο, ν ζπληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο: 

 

α) Όηαλ απαηηείηαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πδξαπιηθήο δνθηκήο ζε αηκνιέβεηα είηε απφ αξκφδην 

θξαηηθφ θνξέα είηε απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα T.U.V λα είλαη παξφλ θαη λα θάλεη φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο (ηαπψκαηα, αθαηξέζεηο εμαξηεκάησλ, πξεζάξηζκα ιέβεηα θ.ιπ.) ψζηε λα 

γίλεη ν έιεγρνο. Με ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ζα παξαδίδεη ηνλ ιέβεηα έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία. 

 

β) Να ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο ησλ αηκνιεβήησλ θαη λα πξαγκαηνπνηεί ιήςεηο 

θαη αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ αλά εμάκελν (2 θνξέο / έηνο) εθφζνλ νη αλαιχζεηο ηνπ λεξνχ είλαη 

εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ. Σελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ζα ζπλνδεχεη ηερληθή έθζεζε  απφ 

ρεκηθφ κεραληθφ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζπζηάζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν πξφζζεην γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ,ην πιηθφ ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξαγκαηνπνηεί 

ιήςεηο θαη αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ αλά δίκελν (6 θνξέο / έηνο). 

Δπίζεο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ν έιεγρνο ,ε ξχζκηζε θαη ε  απνθαηάζηαζε θάζε 

βιάβεο ηεο ζπζθεπήο δνζνκέηξεζεο.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη  ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ηεο ζπζθεπήο ζα βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν 

πλην  κηθξνχιηθσλ κηθξήο αμίαο φπσο καζηνί, ιαζηηράθηα-θιάληδεο, ξαθφξ, ζσιελάθηα ζχλδεζεο 

θιπ. 

Σα δείγκαηα λεξνχ πνπ ζα ιακβάλνληαη γηα αλαιχζεηο, ζα είλαη απφ ηνπο αηκνιέβεηεο, ηα δνρεία 

ζπκππθλσκάησλ ηελ ζπζθεπή αθαιάησζεο θαη απφ ζεκεία ηνπ δηθηχνπ αηκνχ πνπ θξίλεηαη 

ζθφπηκν απιφ ηελ ππεξεζία καο.  

 

Ζ πξνκήζεηα πιηθψλ ή εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε έθηαθηεο ή 

πξνγξακκαηηζκέλεο βιάβεο ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη απφ ηνλ ζπληεξεηή, κφλν θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο θαη έγθξηζεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη ελήκεξε ε ηερληθή ππεξεζία. 

Ζ πξνζέιεπζε ζε θιήζε βιάβεο ζα είλαη άκεζε εληφο (3h) σξψλ απφ ηελ θιήζε θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο εληφο (12h) σξψλ, θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο θαη ρσξίο ηελ επέκβαζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Ζ Σερληθή ππεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε φηαλ δηαπηζηψλεη: 

θαθή θαη ειιηπή ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ην ζπληεξεηή, θαζπζηέξεζε ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαη άξλεζε λα ζπκκνξθσζεί ζηηο ππνδείμεηο ηεο. 

Ζ θιήζε ηνπ ζπληεξεηή ζα γίλεηαη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ή απφ ηελ εθεκεξεχνπζα 

πξντζηακέλε (ηηο ψξεο πνπ δελ ιεηηνπξγεί ε ηερληθή ππεξεζία) ηειεθσληθψο ή κέζσ FAX. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηεινχληαη απφ Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν πνπ ζα δηαζέηεη: 

εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο κε εκπεηξία ζηα δίθηπα ζέξκαλζεο θαη αηκνχ , απνδεδεηγκέλα πξνζσπηθφ 

πηζηνπνηεκέλν θαη έκπεηξν ζηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ, 

επαξθέο αξηζκφ ηερληθψλ ψζηε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ καο θαη ζα 

κπνξεί λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ (θχιιν ειέγρνπ) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 
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3. ΔΚΣΑΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 

ην λνζνθνκείν καο έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ηξνθνδνηεί 19 

θηήξηα θαη 3 αλακνλέο γηα κειινληηθή ζχλδεζε θηηξίσλ. 

Σν δίθηπν ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία 4 ζχκθσλα θαη κε ηελ παξάγξαθν 1.2  

ηνπ ΦΔΚ 236 /Β/26.3.97 θαη γηα ην νπνίν ε ΔΠΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΔ έρεη εθδφζεη ηελ πξνβιεπφκελε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ έρεη κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνχο πξφηππα. 

- ΦΔΚ 236/β/26.3.97 Καλνληζκφο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ κε πίεζε    

  ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 50mbar θαη κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 bar. 

- Πξφηππα ΔΛΟΣ, DIN & ΔΝ 13384-1 

  θαη πεξηιακβάλεη: 

α) Σν κεηξεηηθφ ξπζκηζηηθφ ζηαζκφ αεξίνπ κε πίεζε εμφδνπ 2bar θπξηφηεηαο ηεο ΔΠΑ  

    ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. 

β) Σν ππφγεην δίθηπν ζσιελψζεσλ κε ηηο βάλεο δηαθνπήο φινπ ηνπ δηθηχνπ ή θιάδσλ ηνπ   

    πνπ νδεχεη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηαζθεπαζκέλν απφ    

    πνιπαηζπιέλην, κε πίεζε 2bar θαη μεθηλά απφ ηνλ κεηξεηηθφ ζηαζκφ θαη θαηαιήγεη ζηα  

    ζεκεία ζχλδεζεο κε ηνπο επηκέξνπο ηαζκνχο Τπνβηβαζκνχ Πίεζεο (.Τ.Π ) 

γ) Δλλέα ( 9 ) ηαζκνχο Τπνβηβαζκνχ Πίεζεο (.Τ.Π ) νη νπνίνη ππνβηβάδνπλ ηελ πίεζε     

    απφ ηα 2 bar / 300mbar κε ηελ νπνία ηξνθνδνηνχλ ηα ιεβεηνζηάζηα ησλ ζπλδεκέλσλ  

    θηεξίσλ.  

δ) Σν ππφγεην δίθηπν ζσιελψζεσλ πνπ νδεχεη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ,   

    θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπαηζπιέλην, κε πίεζε 300mbar θαη μεθηλά απφ ηνπο .Τ.Π έσο  

    ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θάζε θηεξίνπ. 

ε) Σν νξαηφ δίθηπν ζσιελψζεσλ θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιπβδνζσιήλα, κε πίεζε     

    300mbar ,πνπ μεθηλά, γηα θάπνηα θηήξηα απφ ηνπο .Τ.Π θαη γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ην     

    εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θάζε θηεξίνπ θαη θαηαιήγεη ζην ζεκείν ιήςεο                        

   (ιέβεηαο- θαπζηήξαο) αθνχ πξνεγνπκέλσο ,κε ηελ δηάηαμε ππνβηβαζκνχ πίεζεο        

  "Gas Train" ππνβηβάδεηαη ε πίεζε απφ ηα 300mbar ζηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε    

    θαπζηήξα. 

ζη) Σηο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ηηο δηαηάμεηο πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα, ηα     

     ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο αεξίνπ. 

 

 

 

4. ΣΑΚΣΗΚΔ  ΤΝΣΖΡΖΔΗ 

 

 

Α.  ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ 

  

Πιελ ησλ γεληθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2 ζα γίλεηαη θαη ηαθηηθή 

ζπληήξεζε ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζχκθσλα κε ην παξαθάησ πξφγξακκα 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο σο εμήο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ  

ΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 

Σν ζπλεξγείν ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε εξγαιεία 

αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, θνξεηφ αληρλεπηή θπζηθνχ αεξίνπ θαη θνξεηφ ππξνζβεζηήξα. 

 

 

 Κάζε κήλα 

     Γίλεηαη νπηηθφο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα λα εξεπλεζνχλ ηπρφλ ηξαπκαηηζκνί     

     ησλ ζσιελψζεσλ θαη θζνξέο ηεο αληηζθψξηαθήο πξνζηαζίαο. Δπίζεο γίλεηαη έιεγρνο     

     ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ απνθξαθηηθψλ δηθιείδσλ.  

 

 Κάζε ηξείο κήλεο 

     Γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ, ζηα νπνία ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν δηαθνξηθφ      

     καλφκεηξν. ε φζα θίιηξα ππάξρεη δηαθνξηθφ καλφκεηξν ζπγθξίλεηαη ε δηαθνξηθή  

     πίεζε πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

 

 

 Κάζε έμη κήλεο 

     Διέγρεηαη ε ζηεγαλφηεηα φισλ ησλ θιαληδψλ κε αθξίδνλ κέζν, γίλεηαη  

     έιεγρνο φισλ ησλ ζπλδέζεσλ κε θνξεηφ αληρλεπηή Φπζηθνχ αεξίνπ, ειέγρνληαη   

     φιεο νη απνιήμεηο ησλ ζσιελψζεσλ εμαεξηζκνχ θαη θαζαξίδνληαη απφ θάζε    

     αληηθείκελν πνχ ηηο απνθξάδεη. 

 

 Κάζε ρξφλν 

     ηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο, κεηά ην άδεηαζκα ηνπ δηθηχνπ Φπζηθνχ αεξίνπ, γίλεηαη    

     πιήξσζε κε άδσην θαη ξπζκίδνληαο θαηάιιεια ηελ πίεζε ηνπ δηθηχνπ, γίλεηαη    

     έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο  

               - απνθξαθηηθέο δηαηάμεηο                                                                  

               - βάλεο αθαξηαίαο δηαθνπήο 

               - εθηνλσηηθέο βάλεο 

               - ζηεγαλφηεηα ησλ Gas Train 

               - έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ ηάκπεξ ηνπ ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ. 

               - έιεγρνο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαεξηζηήξα απαγσγήο  

                 θαπζαεξίσλ πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κέρξη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο θαχζεο.  

 

Δπίζεο ζηελ εηήζηα πεξίνδν ζπληήξεζεο εθαξκφδνληαη φιεο νη νδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηεο θάζε κνλάδνο. Μεηά ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, πιεξψλεηαη 

κε άδσην ζε πίεζε 1bar θαη ζηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε ηελ θεληξηθή απνθξαθηηθή βάλα ηνπ Φ.Α ελψ 

ζπγρξφλσο αλνίγνπκε ηα αθξαία εμαεξηζηηθά, ψζηε λα θχγεη ην άδσην θαη λα πιεξσζεί ην δίθηπν 

κε Φ.Α.  

 

 Κάζε ηξία ρξφληα 

 Γίλεηαη παρπκέηξεζε ησλ ζσιήλσλ Φ.Α γηα λα δηαπηζησζεί ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο θαη λα γίλεη 

αληηθαηάζηαζε ζηα ηκήκαηα φπνπ απαηηείηαη απηφ. 
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Β.  ΛΔΒΖΣΔ - ΚΑΤΣΖΡΔ – ΓΗΚΣΤΑ ΝΔΡΟΤ 

 

Πέξαλ ησλ γεληθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2 ζα γίλεηαη 

θαη κία (1) ηαθηηθή ζπληήξεζε ζ’ φινπο ηνπο ιέβεηεο -θαπζηήξεο κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

ζέξκαλζεο  θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην- Μάην. 

ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε πνπ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο 

αλαθέξνληαη νη ρψξνη ησλ ιεβεηνζηαζίσλ, ν αξηζκφο θαη νη ζεξκίδεο ησλ ιεβήησλ ,αξηζκφο 

ησλ ηαθηηθψλ κεηξήζεσλ - ζπληεξήζεσλ ζην ζπγθξφηεκα ιέβεηα – θαπζηήξα,   

ην είδνο ηνπ θαπζηήξα θ.ιπ. 

ε θάζε ηαθηηθή ζπληήξεζε ππνρξεσηηθά ζα γίλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο : 

 Καζαξηζκφο ιεβήησλ, θαπλαγσγψλ θαη θακηλάδσλ. 

 Καζαξηζκφο – ξχζκηζε θαπζηήξσλ 

 Αληηθαηάζηαζε κπέθ φηαλ απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο - απνθαηάζηαζε δηαξξνήο θαπζαεξίσλ θαη πεηξειαίνπ, ππξίκαρεο επέλδπζεο, 

κφλσζεο θαη πεξηβιήκαηνο ιέβεηα.  

 Μεηξήζεηο (βαζκ. απφδνζεο, αηζάιεο, O2, CO2, CO, NOx , ειθπζκνχ θακηλάδαο, 

ζεξκνθξαζηψλ, πίεζεο αληιίαο θαπζηήξα θαη αεξίνπ θ.ιπ) 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ (θχιιν ειέγρνπ) πιήξσο ελεκεξσκέλν θαη ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ 

ζπξακκέλεο νη ελδείμεηο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο. 

 Έιεγρνο – ξχζκηζε πίεζεο απηφκαηνπ πιήξσζεο- κεησηψλ θαη Γνρ. δηαζηνιήο 

 Έιεγρνο αλσδίσλ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθψλ βαιβίδσλ, ζεξκνζηαηψλ θαη  

θπθινθνξεηψλ. 

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο θαη ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ. 

 Απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζψο 

θαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ ην ζπγθξφηεκα ιέβεηα – θαπζηήξα, δεμακελήο 

πεηξειαίνπ θαη κπφηιεξ. 

 

 

Γ.  ΛΔΒΖΣΔ – ΚΑΤΣΖΡΔ – ΓΗΚΣΤΟ ΑΣΜΟΤ 

 

Δθηφο ησλ γεληθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2 ζα γίλεηαη θαη κία (1) 

ηαθηηθή ζπληήξεζε ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ – Μαΐνπ ζχκθσλα θαη κε ηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε. 

ε θάζε ηαθηηθή ζπληήξεζε ππνρξεσηηθά ζα γίλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο : 

 Καζαξηζκφο ιεβήησλ (πδξνζαιάκνπ, ζαιάκνπ θαχζεο) θαη θαπλαγσγψλ. 

 Καζαξηζκφο – ξχζκηζε θαπζηήξσλ. 

 Αληηθαηάζηαζε κπέθ φηαλ απαηηείηαη. 

 Καζαξηζκφο θαη αληηθαηάζηαζε παξεκβπζκάησλ ζηεγαλνπνίεζεο ζπξίδσλ. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη νξγάλσλ (ζχζηεκα  ειέγρνπ 

ηεζζάξσλ ζεκείσλ κε ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή κνλάδα, δεχηεξν ζχζηεκα έιεγρνπ 

ζηάζκεο απιψλ ειεθηξνδίσλ, πξεζνζηάηεο, καλφκεηξα, πδξνδείθηεο, ειεθηξηθνί πίλαθεο 

θαη απηνκαηηζκνί) 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο αηκνιέβεηα κε λεξφ(αληιίεο) 

θαη ησλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο. 

 Έιεγρνο - απνθαηάζηαζε, δηαξξνήο θαπζαεξίσλ, πεηξειαίνπ θαη ππξίκαρεο επέλδπζεο 

ζπξψλ 
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 Έιεγρνο - απνθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο (κεηαιιηθή ιακαξίλα θαη 

ζεξκνκφλσζε) ησλ ιεβήησλ θαη βάςηκν κε θαηάιιειν πιηθφ πνπ έρεη αληνρή ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

 Μεηξήζεηο ζε κεληαία βάζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ιέβεηα – θαπζηήξα νη νπνίεο ζα 

θαηαγξάθνληαη ζην ζεσξεκέλν απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ βηβιίν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ 

Κεληξηθνχ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηελ ππνβνιή ζηελ ππεξεζία θχιιν ειέγρνπ γηα ηνλ θάζε 

ιέβεηα πιήξσο ελεκεξσκέλν ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ ζπξακκέλεο νη ελδείμεηο ηνπ νξγάλνπ 

κέηξεζεο. 

 Απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ.    

                       

                                                                                              

5. ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 Οη ελδηαθεξφκελνη πξηλ δηακνξθψζνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνρξενχληαη 

λα επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ψζηε λα 

έρνπλ θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε είλαη ππνρξεσκέλνο : 

α)  Να απνδερζεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ Αεξίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε   

      ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Γηθηχνπ θπζηθνχ Αεξίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ,     

      πξνζθνκίδνληαο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ δήισζε απνδνρήο  

      ππεπζχλνπ αεξίνπ πξνο ηελ ΔΠΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΔ φπσο πξνβιέπεηαη. 

β)   Να δηαζέηεη θαη λα εθνδηάδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε φια ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα,  

      φξγαλα, ζπζθεπέο θαη εξγαιεία θαη γεληθά φηη απαξαίηεηα κέζα απαηηνχληαη γηα ηελ      

      εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.   

γ)   Να είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο: 

          - Γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, παξέρνληαο ηνπο, θάζε    

 κέζν αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη θάζε εξγαιείν ή βνήζεκα. 

    - Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ψζηε λα γίλνληαη  κε αζθαιή ηξφπν ηφζν γηα ηηο     

       εγθαηαζηάζεηο φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ  

       λνζνθνκείνπ θαη ε ρξήζε κεζφδσλ θαη κέζσλ λα κελ είλαη επηβιαβήο γηα ηελ  

       αζθάιεηα ησλ παξαπάλσ ( εθξεθηηθά, ηνμηθά θαη εχθιεθηα ). 

δ)   Να ηεξεί εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζεσξήζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ  

      εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπληεξεί, λα ην ελεκεξψλεη θαη λα ην ππνγξάθεη ζε θάζε ηνπ  

      επίζθεςε πξνγξακκαηηζκέλε ή κε θαη λα θαηαρσξνχλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή  

      πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ  

      εγθαηαζηάζεσλ. 

      Σν εκεξνιφγην ζα ηίζεηαη γηα ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο καο θάζε ηεηξάκελν θαη θάζε    

      θνξά πνπ απαηηείηαη λα γίλεη πηζηνπνίεζε ησλ εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα  

      πιεξσζεί. 

      Με ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαζέηεη ην εκεξνιφγην ζηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

ε) Να θαηαζέζεη πξφγξακκα εξγαζηψλ ην νπνίν ζα εγθξηζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία      

      θαη ζα ηεξεί σο ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο. 

      Ζ ηερληθή ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αλακφξθσζήο ηνπ φπνηε εθείλε θξίλεη  

      απαξαίηεην κε γλψκνλα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζη)  Να έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηειέθσλα αλάγθεο ηα νπνία ζα  

      παξακέλνπλ αλνηρηά ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαζ’ φιν ην 24σξν. 

δ)  Να δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκνθαηαιφγσλ πνπ ζα      

     πξνζθνκίδεη γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ-αληαιιαθηηθφ απαηηεζεί λα πξνκεζεχζεη, κεηά απφ    

     έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο καο  ην νπνίν ζα ηνλ δεζκεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  
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     ζχκβαζεο θαη ζα κπνξεί λα αιιάμεη κφλν πξνο φθεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

     ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη θαη κπνξεί λα πξνκεζεπηεί απφ  

     αιινχ ηα αληαιιαθηηθά εθφζνλ είλαη ζπκθεξφηεξα ή πνηνηηθφηεξα.   

 

6. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ ζα ππνβάιινπλ  θαη ηα 

παξαθάησ. 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα θαη φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ έθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαζέζνπλ ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ηελ δήισζε απνδνρήο ππεχζπλνπ αεξίνπ.  

 Τπεχζπλε δήισζε φηη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο φια ηα εξγαιεία γηα ηελ επηζθεπή θαη 

δηάγλσζε ησλ βιαβψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Καηάζηαζε κε ηελ ζχλζεζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ,ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία 

ηνπ θαζελφο θαη απνδεδεηγκέλα ην πηζηνπνηεκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ ζηελ 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

 Σελ εκπεηξία ηνπο απνδεδεηγκέλε κε έγγξαθα  (ζπκβάζεηο, βεβαηψζεηο θ.ιπ.) ζηελ 

ζπληήξεζε παξφκνησλ ή κεγαιχηεξσλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά πξνηίκεζε απφ κεγάια 

Γεκφζηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα. 

 

 

  

  

                                                                                  Ο πληάμαο 

 

 

 

 

                                                                                                     ΕΔΡΒΟΤΓΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 

                                                                                    ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ  

 

 

 

 

 

πλεκκέλα :  

Καηάζηαζε θηεξίσλ (2 ζει) 
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                              ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 ΛΔΒΖΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ – ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΧΝ 

 

Α. ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  
 

1Α. ΛΔΒΖΣΔ ΝΔΡΟY 

*    ηο ζσγκεκριμένο ζσγκρόηημα λέβηηα – κασζηήρα θα γίνεηαι η προβλεπόμενη    

         ζσνηήρηζη όποηε κρίνει απαραίηηηο η Σετνική σπηρεζία

Α/Α ΚΣΗΡΗΟ ΔΣΟ 

ΔΓΚΑΣΑ- 

ΣΑΖ 
ΛΔΒΖΣΑ -

ΚΑΤΣΖΡΑ 

 

ΗΥΤ 

(Kcal) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΛΔΒΖΣΧΝ 

ΑΝΑ 

ΚΣΗΡΗΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΛΔΒΖΣΧΝ 

ΚΑΤΣΖΡΧΝ 

ΜΔΣΡΖΔΗ 

ΛΔΒΖΣΧΝ 

ΚΑΤΣΖΡΧΝ 

ΔΗΓΟ 

ΚΑΤΣΖΡΑ 

1 ΣΑΡΖ ΓΡΟΜΟΚΑΗΣΖ (Α3) 

 

 

1994(Λ.Θ)

-2010 

1994(Λ.Ν)

-2010 

210000 

 

 

260000 

 

 

ΓΤΟ (2) 

 

 

ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ 

 

 

ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

2 ΔΤΡΓΔΣΧΝ (ΟΞΔΧΝ) 

 

 

1994(Λ.Θ)

-2010 

1994(Λ.Ν)

-2010 

170000 

 

 

260000 

 

 

ΓΤΟ (2) 

 

 

ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ 

 

 

ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

3 ΓΔΜΔΛΔΗΟ 

 

1996-2010 

 

160000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

4 ΤΓΓΡΔΗΟ 

 

2003-2010 200000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

5 ΝΟ.ΥΟΛΖ 

 

1994-2010 45000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

6 ΔΛΛ.ΑΜΔΡΗΚΖ 

κ΄ 

ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΔΗΟ 

2001(Λ.Θ)

-2010 

1996(Λ.Ν)

-2010 

200000 

 

 

250000 

 

 

ΓΤΟ (2) 

 

 

ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ 

 

 

ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

7 ΝΔΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟ 

 

1996-2010 60000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

8 ΠΑΛΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟ 

 

1990-2010 60000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

9 ΒΔΛΔΝΣΕΔΗΟ (Α.Θ.Α) 

 

2001-2010 180000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

10 ΒΔΛΗΑΡΔΗΟ (Α.Θ.Γ) 

 

2000-2010 185000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

11 ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ 

 

1990-2010 30000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

12 ΔΒΑΣΟΠΟΤΛΔΗΟ 

 

2002-2010 380000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

13 ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟ * 1996 60000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

14 ΑΓΗΑ ΜΑΡΚΔΛΛΑ 

 

1997-2010 330000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

15 ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΧΝ 

1992-2010 80000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

16 ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΜΔΡΑ 

 

1992-2010 110000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

17 ΞΔΝΧΝΑ 16 ΑΣΟΜΧΝ 

 

1992-2010 110000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

18 ΠΡΟΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

(ΜΟΝΑΓΑ 50 ΑΣΟΜΧΝ) 

1992-2010 240000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

19 ΠΡΟΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

(ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ) 

1992-2010 160000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 
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2Α. ΛΔΒΖΣΔ ΑΣΜΟΤ 
 

Α/Α ΚΣΗΡΗΟ ΔΣΟ 

ΔΓΚΑΣΑ- 

ΣΑΖ 
ΛΔΒΖΣΑ -

ΚΑΤΣΖΡΑ 

ΗΥΤ 

(Kcal) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΛΔΒΖΣΧΝ 

ΑΝΑ 

ΚΣΗΡΗΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΛΔΒΖΣΧΝ 

ΚΑΤΣΖΡΧΝ 

ΜΔΣΡΖΔΗ 

ΛΔΒΖΣΧΝ 

ΚΑΤΣΖΡΧΝ 

ΔΗΓΟ 

ΚΑΤΣΖΡΑ 

1 ΚΔΝΣΡΗΚΟ 

ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ 

1992-2010 

 

2004-2010 

2.000.000 

 

2.000.000 

 

ΓΤΟ (2) 

 

ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ 

 

ΜΗΑ(1)/ΜΖΝΑ 

ΜΗΚΣΖ 

ΚΑΤΖ 

 

ηοσς κασζηήρες ηοσ Κενηρικού Λεβηηοζηαζίοσ θα γίνεηε επιπλέον μία θορά ηο τρόνο 

ζσνηήρηζη, δοκιμή λειηοσργίας και μεηρήζεις-ρσθμίζεις με ηην τρήζη πεηρελαίοσ ώζηε να 

είναι έηοιμοι προς τρήζη ζε κάθε περίπηωζη.  

Σα αποηελέζμαηα ηων μεηρήζεων θα αναγράθονηαι ζηο βιβλίο μεηρήζεων με ηην επιζήμανζη 

μεηρήζεις με τρήζη πεηρελαίοσ.  
 

 

 

Β. ΔΚΣΟ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

ΛΔΒΖΣΔ ΝΔΡΟΤ 

 
Α/Α ΚΣΗΡΗΟ ΔΣΟ 

ΔΓΚΑΣΑ- 

ΣΑΖ 
ΛΔΒΖΣΑ -

ΚΑΤΣΖΡΑ 

ΗΥΤ 

(Kcal 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΛΔΒΖΣΧΝ 

ΑΝΑ 

ΚΣΗΡΗΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΛΔΒΖΣΧΝ 

ΚΑΤΣΖΡΧΝ 

ΜΔΣΡΖΔΗ 

ΛΔΒΖΣΧΝ 

ΚΑΤΣΖΡΧΝ 

ΔΗΓΟ 

ΚΑΤΣΖΡΑ 

1 ΚΧΛΔΣΣΖ 17 

ΑΘΖΝΑ 

1996-2016 285000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ      ΦΤΗΚΟΤ 

       ΑΔΡΗΟΤ 

2 ΑΗΟΛΗΓΟ 5   

κ´ΗΗΟΝΖ 12 

ΠΔΣΡΑΛΧΝΑ 

 

2002 

 

100000 

 

ΔΝΑ (1) 

 

ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ 

 

ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

3 ΠΑΣΔΛΔΗΟ 

ΞΑΝΘΟΤ 21 κ´  

ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ 

Ν.ΦΤΥΗΚΟ 

 

1996-2016 

 

 

50000 

 

ΔΝΑ (1) 

 

ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ 

 

ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ 

 

ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

4 ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ 44 

ΚΑΣΧ ΥΑΛΑΝΓΡΗ 

2002 

 

100000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

5 ΝΑΕΟΤ 28 

ΚΑΣΧ ΠΑΣΖΗΑ 

2004 95000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

6 ΚΔΡΚΤΡΑ 17 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 

2004 100000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

7 25
ης

 ΜΑΡΣΗΟΤ 104 

ΠΔΡΗΣΔΡΗ 

2002 95000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

8 ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ 3Β 

ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ 

1993-2015 60000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ 

9 ΕΔΦΤΡΟΤ 23 

ΥΑΗΓΑΡΗ 

------------- ----------- ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

10 ΦΛΧΡΗΝΖ 4 

ΑΗΓΑΛΔΧ 

------------- ----------- ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

   11 ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ 

ΛΑΜΠΡΑΚΖ 331 κ΄ 

ΑΡΗΑΓΝΖ 7
Α
 

ΚΔΡΑΣΗΝΗ 

 

2013 70000 ΔΝΑ (1) ΜΗΑ(1)/ΔΣΟ ΓΤΟ(2)/ΔΣΟ   ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 
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