
1 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 2/09/2021 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ  Ε.Ε.Σ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20464 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 
Τ.Κ.: 11526 
ΤΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Επειδή  το  Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει  Διαγωνισμό για: 

Κωδικός Αριθμός 

είδους CPV 
Περιγραφή Είδους CPV 

65310000-9 

«ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ)» 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.000,00 € + ΦΠΑ 
 

1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση ( Α Φάση ) σε Δημόσια 
Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών. 
2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ( Α 
ΦΑΣΗ), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την 
Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του 
περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της 
ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων. 
3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δηλαδή μέχρι και τις  17/09/2021. 
4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του 
Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν 
τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να 
δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη 
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.  
5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά 
κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, 
εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 
6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες  Τεχνικές 
Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες. 

mailto:prom3@verhospi.gr
http://www.korgialenio-benakio.gr/
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7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας 
έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση  δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από το τμήμα Προμηθειών. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε και επί ποινή αποκλεισμού να 
υποβάλλουν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τα παρακάτω: 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75), με την οποία ο συμμετέχων 
/ οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: 

i. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της 
παρούσας διακήρυξης. 

ii. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε σχετικό 
δικαιολογητικό εφόσον του ζητηθεί από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού. 

iii. η προσφορά που καταθέτει, την έχει συντάξει, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης και όλων των σχετικών 
με αυτή διατάξεων και κείμενων νόμων, για τους οποίους έλαβε γνώση 
και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως 
θα τηρήσει καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

iv. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (του Νοσοκομείου) 
για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

v. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
vi. τελεσίδικα ή μη και σε κανένα επίπεδο, δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος ή 

υφίσταται έγγραφο απόφασης έκπτωσης εις βάρους του σε κανένα 
επίπεδο (νομικό ή φορέα) και κανένα δημόσιο έργο. Επίσης, δεν 
εκκρεμεί ή δεν έχει δεχθεί στο παρελθόν καταγγελία σύμβασης εις 
βάρους του από δημόσιο φορέα. 

vii. δεν συνεργάζεται σε κανένα επίπεδο (εμπειρίας, τεχνικών συμβουλών, 
κ.α.) με εταιρείες οι οποίες, τελεσίδικα ή μη, έχουν κηρυχτεί έκπτωτες 
ή υφίσταται έγγραφο απόφασης έκπτωσης εις βάρους τους σε 
οιοδήποτε επίπεδο (νομικό ή φορέα) και οιοδήποτε δημόσιο έργο. 
Επίσης, δεν συνεργάζεται σε κανένα επίπεδο (εμπειρίας, τεχνικών 
συμβουλών, κ.α.), με εταιρείες για τις οποίες εκκρεμεί ή έχουν δεχθεί 
στο παρελθόν καταγγελία σύμβασης εις βάρους τους από δημόσιο 
φορέα. 

viii. η υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία, πρόκειται να διαθέσει στους 
τεχνικούς της τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των 
αναγκαίων εργασιών. 

 

 Βεβαίωση από τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία θα 
βεβαιούται ότι οι υποψήφιοι έχουν επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου και έλαβαν ιδία γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών των 
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χώρων εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης,  καθώς και να προβλέψουν 
κάθε τι απαραίτητο για την ολοκλήρωση αυτών. Η επίσκεψη των 
συμμετεχόντων θα γίνεται σε συνεννόηση (μετά από τηλεφωνική 
Επικοινωνία τηλ. 2132068907) με υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου, η οποία θα χορηγεί βεβαίωση τυπωμένη και υπογεγραμμένη 
σε δύο αντίτυπα (από την Τεχνική Υπηρεσία και από τον υπεύθυνο της 
υποψήφιας εταιρείας, ο οποίος θα είναι γνώστης του αντικειμένου). 
 

 Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (η οποία είναι 
υπεύθυνη παρακολούθησης και εκτέλεσης τεχνικών έργων) ότι οιοδήποτε 
έργο του Νοσοκομείου έχει αναλάβει ο συμμετέχων με συνάφεια στο 
αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής  

 
i. το έχει παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ορθά και 

εμπρόθεσμα,  
ii. και η παραλαβή του έργου από την επιτροπή είναι επιτυχής. 

 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ:  
 

Βεβαιώσεις από Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα: 
 
i. Επιτυχούς – καλής εκτέλεσης έργου, για τουλάχιστον μια (1) σύμβαση 

ετήσιας συντήρησης εξοπλισμού Φυσικού Αερίου και Λεβητοστασίων 
(λέβητες, καυστήρες, ατμογεννήτριες κλπ) αντίστοιχης ισχύος με του 
Νοσοκομείου ανά έτος τα τελευταία τρία έτη (2018, 2019, 2020). 

 
ii. Καλής εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης 

εξοπλισμού Φυσικού Αερίου και Λεβητοστασίων (λέβητες, καυστήρες, 
ατμογεννήτριες κλπ), αντίστοιχης ισχύος με του Νοσοκομείου την 
τελευταία δεκαετία. 

 

 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
i. Δύο τουλάχιστον πτυχία διπλωματούχων μηχανολόγων μηχανικών 

ΠΕ με τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος αυτών. Οι δύο 
μηχανικοί α) θα απασχολούνται μόνιμα στη συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό εταιρεία γεγονός που θα αποδεικνύεται με πρόσφατα 
θεωρημένη κατάσταση επιθεώρησης εργασίας (θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία θεώρησης) ή θα  είναι ομόρρυθμοι εταίροι, 
και  β) θα διαθέτουν 10-ετή τουλάχιστον εμπειρία σε συντήρηση 
εξοπλισμού Φυσικού Αερίου και Λεβητοστασίων (λέβητες, καυστήρες, 
ατμογεννήτριες κλπ) από την κτήση της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω επίσημων δημόσιων 
εγγράφων ασφαλιστικού φορέα όπου θα αναγράφεται ο κωδικός 
ειδικότητας και το πακέτο ασφάλισης. 

 
ii. Δύο τουλάχιστον άδειες εγκαταστάσεων καύσης πτυχιούχων 

μηχανικών ΤΕ βάσει του Π.Δ. 114/2012 πενταετούς (5) σχετικής 
εμπειρίας την τελευταία τουλάχιστον πενταετία (5), η οποία θα 
αποδεικνύεται μέσω επίσημων δημόσιων εγγράφων ασφαλιστικού 
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φορέα όπου θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας και το πακέτο 
ασφάλισης. Οι δύο μηχανικοί θα απασχολούνται μόνιμα στη 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία γεγονός που θα 
αποδεικνύεται με πρόσφατα θεωρημένη κατάσταση επιθεώρησης 
εργασίας (θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία θεώρησης) ή θα 
είναι ομόρρυθμοι εταίροι. 
 

iii. Άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α΄ ειδικότητας 4ης ομάδας σύμφωνα 
με το Π.Δ. 108/2013. Ο ηλεκτρολόγος θα απασχολείται μόνιμα στη 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία γεγονός που θα 
αποδεικνύεται με πρόσφατα θεωρημένη κατάσταση επιθεώρησης 
εργασίας (θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία θεώρησης) ή θα 
είναι ομόρρυθμος εταίρος. 

 
iv. Δεσμευτική Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας για το προσωπικό 

καθημερινής βάρδιας (πενθήμερης εργασίας, εκτός αργιών) που θα 
απασχολείται στο Νοσοκομείο. Στη δήλωση θα περιλαμβάνεται ένα 
(1) άτομο μόνιμης απασχόλησης της εταιρείας, καθώς και ο 
αντικαταστάτης του σε περιόδους αδειών. Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω 
απασχολούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι της εταιρείας μη 
ασκούμενοι (θα αποδεικνύεται μέσω αναλυτικής θεωρημένης 
κατάστασης επιθεώρηση εργασίας της εταιρείας) με πενταετή (5) 
σχετική εμπειρία την τελευταία τουλάχιστον πενταετία (5) (θα 
αποδεικνύεται μέσω επίσημων δημόσιων εγγράφων ασφαλιστικού 
φορέα όπου θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας και το πακέτο 
ασφάλισης). 
 

v. Πιστοποιητικό χρήσης θερμογραφίας ενός Μηχανολόγου Μηχανικού 
ΤΕ ή ΠΕ ο οποίος θα αποτελεί μόνιμο προσωπικό (θα αποδεικνύεται 
μέσω αναλυτικής θεωρημένης κατάστασης επιθεώρηση εργασίας της 
εταιρείας) της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. 
 

vi. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η – Ε.Β.Ε.Α, στο οποίο θα 
αναγράφονται οι κωδικοί δραστηριοποίησης της υποψήφιας 
εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της 
σύμβασης (Ατμογεννήτριες - Λέβητες - Καυστήρες). 
 

vii. Πρόσφατα θεωρημένη κατάσταση επιθεώρησης εργασίας (ΣΕΠΕ) της 
συμμετέχουσας εταιρείας στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία θεώρησης. 
 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

i. EN ISO 9001:2015 (Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας) σε εργασίες με 
συνάφεια στο αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής. 
 

ii. EN ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) σε 
εργασίες με συνάφεια στο αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής. 
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iii. ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην εργασία-Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής), σε εργασίες με 
συνάφεια στο αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής. 
 

iv. ΕΝ ISO 37001:2017 (Σύστημα διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας) σε 
εργασίες με συνάφεια στο αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής. 

 

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 
75), του υποψηφίου αναδόχου όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, ότι διαθέτει στοκ ανταλλακτικών του εξοπλισμού 
Φυσικού Αερίου και Λεβητοστασίων του Νοσοκομείου καθώς και των 
ενδεικνυόμενων περιφερειακών ανταλλακτικών αυτών (π.χ. 
μανόμετρων, πρεσσοστατών, αντλιών κ.τ.λ.) και θα μπορεί να 
ανταπεξέλθει άμεσα στην αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών. 
 

ii. Αναλυτικό τιμοκατάλογο ανταλλακτικών, σύμφωνα με το 
συνημμένο υπόδειγμα της υπηρεσίας (βλ. πίνακα Παραρτήματος Γ), 
τον οποίο οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να 
καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους. Για κάθε 
μηχάνημα, θα πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τύπος και 
κατασκευαστικός οίκος του προσφερόμενου ανταλλακτικού και η 
προσφερόμενη από τον συντηρητή τιμή του. Η προσφερόμενη στον 
τιμοκατάλογο τιμή περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας και 
εγκατάστασης των συγκεκριμένων ανταλλακτικών. Ο συντηρητής 
μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προμηθεύεται και 
να εγκαθιστά τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά  όπου και όταν απαιτείται 
μόνο κατόπιν εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας με βάση τον 
υποβληθέντα τιμοκατάλογο. 
 

Υπηρεσίες Συντήρησης Εγκαταστάσεων 

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική Τεχνική Έκθεση για την 

κατάσταση του εξοπλισμού των λεβητοστασίων (Λέβητες, Ατμογεννήτριες, 

Καυστήρες κλπ) και της εγκατάστασης του Φυσικού Αερίου, εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή  της  σύμβασης.  Η  Τεχνική  αυτή  Έκθεση  θα 

περιλαμβάνει επιπλέον προτάσεις αποκατάστασης και βελτιώσεων. Ανάλογη 

έκθεση θα καταθέσει και εντός τριάντα (30) ημερών πριν την λήξη της σύμβασης. 

Εάν ο συντηρητής δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει 

πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του. 

 ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος, κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης 

συντήρησης να προβαίνει στην συντήρηση του εξοπλισμού του Φυσικού Αερίου 

και των Λεβητοστασίων (Λέβητες, Ατμογεννήτριες, Καυστήρες κλπ) που 

αναφέρονται  στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, με σκοπό την πρόληψη βλαβών και την 
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απρόσκοπτη/ασφαλή λειτουργία τους, εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται 

αναλυτικά στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, καθώς και άλλες που πιθανόν να μην έχουν 

συμπεριληφθεί σε αυτό, αλλά κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή ή τον 

συντηρητή για την καλή, ασφαλή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη 

νομοθεσία, λειτουργία του εξοπλισμού Φυσικού Αερίου και των Λεβητοστασίων. 

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος, κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης 

συντήρησης να προβαίνει στην συντήρηση της εγκατάστασης του δικτύου του 

Φυσικού Αερίου, με σκοπό την πρόληψη βλαβών και την απρόσκοπτη/ασφαλή 

λειτουργία του, εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, καθώς και άλλες που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί σε 

αυτό, αλλά κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία του δικτύου του Φυσικού 

Αερίου. 

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από τον συντηρητή, χωρίς να 

προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. Κατ’ εξαίρεση 

μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια απογευματινής ή 

βραδινής βάρδιας, ή αργίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 

Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την 

Τεχνική Υπηρεσία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο συντηρητής δεν θα δικαιούται 

ιδιαίτερης επιπλέον αποζημίωσης. 

 ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΛΑΒΩΝ 

Από την υπογραφή της συμβάσεως ο συντηρητής υποχρεούται να επισκεφθεί και 

να ενημερωθεί επί όλων των εγκαταστάσεων, και να αρχίσει την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του. 

Ο συντηρητής θα τηρεί ειδικό φυλλομετρημένο Ημερολόγιο Εργασιών, 

Προληπτικής Συντήρησης & Βλαβών για το σύνολο του εξοπλισμού της παρούσας 

τεχνικής περιγραφής, θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία, όπου θα γράφει κάθε 

φορά την προσέλευσή του, τη γενομένη συντήρηση και επιθεώρηση με όλες τις 

τυχόν σχετικές παρατηρήσεις ή οδηγίες του. Το ημερολόγιο θα εγκατασταθεί με 

ευθύνη του συντηρητή και θα ενημερώνεται τόσο από τον συντηρητή όσο και από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στην οποία και θα φυλάσσεται.  Τέλος ο 

συντηρητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία 

Word, Excel, PDF κλπ) όλες τις καταγραφές ενεργειών, συντηρήσεων, 

αποτελεσμάτων, βλαβών και παρατηρήσεων, τις οποίες και θα αποστέλλει μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Τεχνική Υπηρεσία. 

 ΒΑΡΔΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΗ 

Η εταιρεία θα διαθέσει για συνεχή πενθήμερη παρουσία, εκτός αργιών, κατά 

προτίμηση Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και σε κάθε περίπτωση 

κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία για κάλυψη απογευματινής 
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οκτάωρης βάρδιας 15:00-23:00, έναν τεχνικό με άδεια εγκαταστάσεων καύσης 

βάση του Π.Δ. 114/2012 και σύμφωνα με τα ζητηθέντα έγγραφα – πιστοποιήσεις – 

βεβαιώσεις της προηγούμενης ενότητας (βλ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής).  

Το προσωπικό που θα διαθέσει, θα έχει την απαιτούμενη εμπειρία, όπως 

καθορίζεται από το Νόμο, σε αριθμό και άδειες. Οποιαδήποτε αλλαγή στο 

προσωπικό του Αναδόχου, θα γνωστοποιείται άμεσα και υποχρεωτικά στην 

Υπηρεσία, τον επιβλέποντα και την Υποδ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων του. 

Τα ονόματα των νέων τεχνικών, που θα απασχολούνται στο Νοσοκομείο μαζί με τα 

απαραίτητα έγγραφα (άδειες, ασφαλίσεις, εμπειρία, κλπ), θα κατατίθενται στο 

πρωτόκολλο και θα βρίσκονται στις καταστάσεις προσωπικού που κατετέθησαν με 

την προσφορά. 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ, ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ & ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να προχωρήσει σε όλες τις 

διαδικασίες Πιστοποίησης για όλους τους Λέβητες, Ατμογεννήτριες και Καυστήρες 

ανά χρονικό διάστημα που ορίζεται εκ του νόμου. Σε περίπτωση που κάποιοι/ες 

από τα παραπάνω δεν έχουν πρόσφατα πιστοποιηθεί ή και καθόλου, ο ανάδοχος 

υποχρεούται άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος μικρότερο 

του 4-μήνου από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του ως συντηρητής, 

να μεριμνήσει για την Πιστοποίηση αυτών, συλλέγοντας τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά - έγγραφα. Για τις εργασίες αυτές, το κόστος περιλαμβάνεται στην 

προσφορά που θα κατατεθεί, ενώ το κόστος οποιοδήποτε ανταλλακτικού 

απαιτηθεί, το οποίο θα αιτιολογείται υποχρεωτικά από εμπεριστατωμένη και άρτια 

τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση την οποία θα πρέπει να παραδώσει στην Τεχνική 

Υπηρεσία, επιβαρύνει το Νοσοκομείο κατόπιν αντίστοιχης εγκρίσεως.  

 ΒΛΑΒΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

Σε περίπτωση που το προσωπικό του Νοσοκομείου διαπιστώσει βλάβη ή 
δυσλειτουργία τότε θα ενημερώσει άμεσα τον συντηρητή. Ο συντηρητής οφείλει να 
παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου εντός 2 ωρών από την κλήση 
προς διερεύνηση της βλάβης και τυχόν αποκατάσταση της. Η αναγγελία βλάβης θα 
γίνεται άμεσα είτε με τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεφωνικού κέντρου του 
Νοσοκομείου, είτε γραπτώς μέσω e-mail ή άλλης εφαρμογής (π.χ κινητής 
τηλεφωνίας SMS κτλ). Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να 
δηλώσουν ένα αριθμό κινητής τηλεφωνίας και μία ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε η 
επικοινωνία να καθίσταται εφικτή για όλο το 24-ωρο και όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας. 
 
Ο συντηρητής μετά από κάθε επίσκεψη διερεύνησης ή αποκατάστασης βλάβης, 
υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Επίσκεψης Τεχνικού, στο οποίο θα αναφέρεται τόσο 
ο λόγος επίσκεψης, όσο και οι εργασίες που έγιναν ή που απαιτούνται να γίνουν 
προς επίλυση της εκάστοτε βλάβης και το οποίο θα παραδίδεται είτε στην Τεχνική 
Υπηρεσία, είτε στον εκάστοτε τεχνικό βάρδιας που εκπροσωπεί το Νοσοκομείο 
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πέραν του πρωινού ωραρίου. Δεν θα γίνεται δεκτό και θα θεωρείται ως μη 
εκδοθέν, Δελτίο Επίσκεψης Τεχνικού το οποίο, είτε θα υπογράφεται (ως 
εκπρόσωπος του Νοσοκομείου) από τον μόνιμο υπάλληλο της εταιρείας που θα 
έχει επωμιστεί την απογευματινή βάρδια που προβλέπεται από την παρούσα 
σύμβαση, είτε θα κοινοποιείται στην Τεχνική Υπηρεσία σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία της επίσκεψης. 
 
Μετά από κάθε επίσκεψη τακτικής ή έκτατης προληπτικής συντήρησης, θα 
συμπληρώνεται το Ημερολόγιο των εγκαταστάσεων. Θα καταγράφονται το είδος 
των εργασιών που έγιναν, οι μετρήσεις που έγιναν, καθώς και πιθανές 
παρατηρήσεις. Tο Ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο Μηχανικό ή 
Τεχνίτη του συντηρητή και από τον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου.  
 
Ο συντηρητής θα συντηρεί, επισκευάζει και αποκαθιστά βλάβες που συμβαίνουν 
στο σύνολο του εξοπλισμού  της  παρούσης  τεχνικής  περιγραφής,  εφόσον  
απαιτούνται  μικροϋλικά  και  όχι  κύρια ανταλλακτικά του εξοπλισμού (βλ. πίνακα 
Παραρτήματος Γ). Στην περίπτωση που απαιτούνται κύρια ανταλλακτικά, ο 
συντηρητής υποχρεούται να καταθέτει εμπεριστατωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη 
οικονομοτεχνική έκθεση/προσφορά προμήθειας και εγκατάστασης αυτών, η οποία  
θα  πρέπει  να  τύχει  της  έγκρισης  του Νοσοκομείου. 
 
Ο συντηρητής οφείλει να παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη  24 ώρες 365 
ημέρες το χρόνο. 
 
Ο συντηρητής θα κηρύσσεται έκπτωτος όταν για δύο φορές δεν ανταποκριθεί 
στους όρους άμεσης ανταπόκρισης. 
 
Σαν έναρξη της περιόδου μη λειτουργίας Λέβητα, Ατμογεννήτριας ή Καυστήρα θα 

χρησιμοποιείται η διαπίστωση του γεγονότος από την Τεχνική Υπηρεσία. Η 

παραπάνω διαπίστωση θα συνοδεύεται από γραπτή (e-mail) ή τηλεφωνική 

ενημέρωσή της εταιρείας συντήρησης μέσω τηλεφωνικού κέντρου του 

Νοσοκομείου ή μέσω εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (SMS, VIBER κλπ) και δεν 

θα είναι δυνατό να αμφισβητηθεί. 

Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι επισκευές μικρής 
έκτασης τις οποίες θα εκτελεί ο συντηρητής χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Αυτές 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι οι εξής: 
 Η εργασία αντικατάστασης, όπου απαιτηθεί θερμοστατών, θερμομέτρων, 

ενδεικτικών λυχνιών, φίλτρων κάθε είδους, αναλωσίμων υλικών, ασφαλειών, 
μετασχηματιστών, ακίδων μονών και σετ ακίδων, πυκνωτών, σωληνακίων 
καυστήρων, μονώσεων λεβήτων κλπ. 

 Η συμπλήρωση λιπαντικών μέσων. 
 Η εργασία αντικατάστασης, όπου απαιτηθεί, ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων σε μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις που υφίστανται 
φθορά από την χρήση και είναι επιτόπιας επισκευής. 

 Διάφορες ρυθμίσεις και δοκιμές. 
 Η εργασία αντικατάστασης, όπου απαιτηθεί, παρελκόμενων αυτόματων 

καύσης (π.χ. βάσεις, πλαϊνά βάσεων, δακτύλιοι και φλάντζες 
φωτοαντιστάσεων κλπ). 
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 Η εργασία αντικατάστασης, όπου απαιτηθεί παρελκόμενων αντλιών 
καυστήρων (π.χ. πηνία αντλιών, καλώδια αντλιών, σετ προσθήκης λαιμού 
αντλίας, φλάντζες αντλιών, φίλτρα αντλιών κλπ). 

 

 ΠΟΙΝΕΣ 

Το Νοσοκομείο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία συντήρησης ως εξής:  

a. Για πρώτη παραβίαση πρόστιμο 150,00 €.  

b. Για δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 300,00 €.  

c. Για τρίτη παράβαση, πρόστιμο 600,00 €.  

d. Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 

 
Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που: 

 Κάποιος Λέβητας, Ατμογεννήτρια ή Καυστήρας τεθεί εκτός λειτουργίας, 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών και 

οι γραπτές (εάν δοθούν) εξηγήσεις της εταιρείας συντήρησης, για τους 

λόγους μη αποκατάστασης της βλάβης και κανονικής επαναλειτουργίας, 

δεν κριθούν ικανοποιητικές/επαρκείς από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου.  

 Σε περίπτωση που παρά την αποκατάσταση της βλάβης και μετά την 

επισκευή, παρουσιαστεί η ίδια βλάβη και στον ίδιο εξοπλισμό άλλες 2 

φορές εντός 5 ημερών. 

Η ποινή θα εισπράττεται με αφαίρεση του ποσού από το επόμενο τιμολόγιο 

συντήρησης που θα υποβάλει ο συντηρητής. 

 Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και 

προσέλθει πλέον των δύο (2) ωρών θα του επιβάλλεται ποινή 150 €. Σε 

περιπτώσεις επανάληψης ισχύει ο ανωτέρω κοστολογημένος πίνακας ποινών. 

 Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό των 2.000€, το 

Νοσοκομείο δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αναθέσει τη 

συντήρηση του εξοπλισμού Φυσικού Αερίου και Λεβητοστασίων σε άλλη 

εταιρεία. Η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκομείου. 

 Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, 

πιστοποίησης, αντικατάστασης και ρύθμισης αλλά και η τυχούσα έκτακτη 

σοβαρή βλάβη κάποιου εκ του συντηρούμενου εξοπλισμού. Στις περιπτώσεις 

αυτές ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στο Νοσοκομείο εγγράφως και 

εγκαίρως (και σε κάθε περίπτωση εντός δύο το πολύ εργάσιμων ημερών), τον 

προγραμματισμό εργασιών αποκατάστασης και την προβλεπόμενη διάρκεια 

της αντίστοιχης εργασίας. Άλλως θα ισχύουν οι υπόλοιπες περιπτώσεις 

ποινών. 

 Οι παραβάσεις του αναδόχου και η επιβολή ποινών θα αναγράφονται στο 

ημερολόγιο-πρακτικό εργασιών, λειτουργίας, συντήρησης και βλαβών και με 

κοινοποίηση του ανωτέρω πρακτικού θα ενημερώνεται και το Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου καθώς και η συντηρήτρια εταιρεία. 
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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΕΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ  

Ο συντηρητής έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε 
όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον 
έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων, καθώς και για την επισκευή και τη 
ρύθμιση αυτών. Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον 
σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να 
μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του συντηρητή, σε 
τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση από τον συντηρητή εργαλείων και μέσων, τα 
οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς εξαιτίας αυτού, να γεννάται 
οποιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου έναντι του Νοσοκομείου. 
 
 

 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ - 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 
 

Ο συντηρητής έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων 
των κανόνων υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος 
καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και να προσκομίσει σε κάθε ζήτηση του 
νοσοκομείου όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το προσωπικό του είναι 
ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό 
του συντηρητή ή σε άτομα που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή του έργου 
θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του συντηρητή ο οποίος 
υποχρεούται για τη λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον 
αποκλεισμό της περιοχής και την ασφαλή εκτέλεση του έργου. 

Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά 
με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος 
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, 
ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης στις εγκαταστάσεις. Ο 
συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα 
προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί. Είναι 
υποχρεωμένος να απαλλάξει το Νοσοκομείο από κάθε πληρωμή γι αυτές τις ζημιές 
ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές 
με αυτές, εκτός αν η ζημιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των 
αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά 
της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων 
προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων του Νοσοκομείου, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των 
ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, ο οποίος κίνδυνος 
προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.  

Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποκατάστασης ζημιών που 

προξενούνται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτόν ή από συνεργείο του 

(εργοδηγούς, τεχνίτες, εργάτες κ.τ.λ.) στις εγκαταστάσεις, στα κτίρια και εν γένει σε 
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οποιαδήποτε υποδομή του Νοσοκομείου ή τρίτους. Τις εν λόγω ζημιές ή βλάβες 

υποχρεούται ο συντηρητής να αποκαθιστά αμέσως με δικά του έξοδα. 

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να 

εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα 

των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών. Θα περισυλλέγει πάσης φύσεως 

άχρηστα υλικά ή υπολείμματα εργασιών, θα τα απομακρύνει και θα τα απορρίπτει 

σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές. Τα έξοδα απομάκρυνσης και 

μεταφοράς των υπολειμμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον συντηρητή. 

Όλα τα υλικά τα οποία αποξηλώνονται, ή αντικαθίστανται από τον συντηρητή, ή 

προέρχονται από καθαίρεση υπαρχόντων, κατά την εκτέλεση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, θα παραδίδονται και θα αποτίθενται σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από την Τεχνική Υπηρεσία, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Κατ’ εξαίρεση ο 

συντηρητής δύναται να τα απομακρύνει και να τα απορρίψει εκτός Νοσοκομείου, 

με δικά του έξοδα, κατόπιν γραπτής εντολής από την αρμόδια υπηρεσία του 

Νοσοκομείου. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τεχνικές 
υποδείξεις. Κάθε δε διαφωνία του συντηρητή επί αυτών θα επιλύεται με την 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 
 
 

 ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Έλεγχος και επιθεώρηση των δραστηριοτήτων του συντηρητή, ασκεί σε πρώτη 

φάση, ο εξουσιοδοτημένος από τη Τεχνική Υπηρεσία υπεύθυνος μηχανικός του 

Νοσοκομείου που δίνει και τις απαραίτητες εντολές. 

 

Ο συντηρητής θα ευθύνεται για την άμεση εποπτεία του προσωπικού του. Η 

εποπτεία θα ασκείται από τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, στον 

καθορισμένο από τη σύμβαση τόπο εργασίας. Η παρακολούθηση και η επίβλεψη 

των εργασιών του συντηρητή θα ασκούνται από το αρμόδιο προσωπικό. Η άσκηση 

της επίβλεψης εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας αποσκοπεί στην πιστή 

εκπλήρωση από τον συντηρητή των όρων της σύμβασης, που θα υπογράψει με το 

Νοσοκομείο, και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες 

της τέχνης και της επιστήμης με ασφάλεια.  

 

Ο συντηρητής θα έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την αποκλειστική εκ του 

Νόμου ευθύνη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που προβλέπονται από 

την διακήρυξη. 

 

 ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Με την εγκατάσταση νέου συντηρητή μετά τη λήξη της σύμβασης και για εύλογο 

διάστημα που θα κριθεί αναγκαίο από το Νοσοκομείο, ο συντηρητής είναι 

υποχρεωμένος να δίνει κάθε πληροφορία για ενημέρωση και βοήθεια προκειμένου 

να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. 

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περιπτώσεις μη τήρησης των παραπάνω άρθρων από μέρους του συντηρητή, 

το Νοσοκομείου δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως τη σύμβαση 

επιφυλασσόμενος κάθε νόμιμου δικαιώματος του, εφαρμόζοντας τα 

διαλαμβανόμενα στη Νομοθεσία περί ποινικών ρητρών σε δημόσια έργα. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Λεβήτων, Ατμογεννητριών και Καυστήρων είναι τα 

κάτωθι: 

Α/Α ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 

1.  
ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΥΡΚΑΛ  Ygnis-0689 
910.000 kcal/h 

LAMBORGHINI   
TWIN 120/2-E   

2.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ 
ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΥΡΚΑΛ  0688 
750 KW 

VECTRON 
EKO 6B – 120/160   GL – ZVT   

3.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ 
ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΥΡΚΑΛ  0688 
750 KW 

VECTRON 
EKO 6B – 120/160   GL – ZVT   

4.  
ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΥΡΚΑΛ  Ygnis-0689 
910.000 kcal/h 

LAMBORGHINI   
TWIN 120/2-E   

5.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ATMOY  ΥΨΗΛΗΣ  
ΠΙΕΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΣΩΛ  A.E.  
1.000 KG/H 

VECTRON 
1312 AQ  925 
EKO 5B – 100 G – ZVT   

6.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔ. ATMOY  
ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΣΩΛ  A.E.  
1.000 KG/H 

VECTRON 
1312 AQ  925 
EKO 5  – 100 GL – ZVT   

7.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ  
ΥΔΑΤΟΣ 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ  «ΘΕΡΜΑ» 
500.000 kcal/h 

LAMBORGHINI   
TWIN  50/2-E   

8.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ  
ΥΔΑΤΟΣ 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ  «ΘΕΡΜΑ» 
500.000 kcal/h 

LAMBORGHINI   
TWIN  50/2-E   
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9.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ  
ΥΔΑΤΟΣ 
«ΦΙΝΟΘΕΡΜ» 
100.000 kcal/h 

CIB  UNIGAS 

10.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ  
ΥΔΑΤΟΣ 
HOVAL  SR – 550 
550.000 kcal/h 

LAMBORGHINI   
TWIN  120/2-E   

11.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔ. ATMOY  
ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ 
GARRIONI  NAVAL  GMT 150 
1.500 KG/H 

LAMBORGHINI   
TWIN  120/2-E   

12.  

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔ. ATMOY  
ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ 
GARRIONI  NAVAL  GMT 150 
1.500 KG/H 

LAMBORGHINI   
TWIN  120/2-E   

13.  
ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ  
ΥΔΑΤΟΣ 
(ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΟ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ)   

RIELLO VS3   

14.  
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
(ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ) 

THERMONAFTA Comodore Saint 
Roch 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Η  συντήρηση περιλαμβάνει τόσο τις τακτικές - προγραμματισμένες επισκέψεις όσο 

και αυτές που γίνονται για να αντιμετωπισθούν έκτακτα περιστατικά βλαβών ή 

δυσλειτουργιών του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 

Οι τακτικές επισκέψεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες, των οποίων ο 

χρόνος  εκτέλεσης θα καθορίζεται εγκαίρως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

(Νοσοκομείο και συντηρητής) και σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιούνται εντός 

8-ώρου πρωινής βάρδιας (07:00 – 15:00). 

Όλες οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

αλλά και τις οδηγίες του κατασκευαστή του επιμέρους εξοπλισμού, ώστε να  

τηρούνται τα απαιτούμενα για την καλή του λειτουργία. Θα γίνονται επίσης με 

επιμέλεια από ειδικευμένο προσωπικό λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα 

υγιεινής και ασφαλείας. 

 Το πρόγραμμα των επισκέψεων και οι εργασίες περιλαμβάνουν  : 

ΚΑΘΕ  ΜΗΝΑ 

 Έλεγχος της διαδρομής των αγωγών φυσικού αερίου.  

 Έλεγχος των ανιχνευτών αερίου και της ηλεκτροβάνας για τη σωστή λειτουργία 

τους. 

 Έλεγχος και εφόσον απαιτείται καθαρισμός αντεπίστροφων, φίλτρων ατμού και 
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ατμοπαγίδων. 

 Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών διατάξεων και οργάνων επιτήρησης 

(πρεσοστάτες, μανόμετρα, θερμομέτρων νερού, ατμού και καυσαερίων, 

μειωτής πίεσης ατμού, αισθητήρων, υδροδείκτες, ηλεκτρικοί πίνακες και 

αυτοματισμοί, όργανα αυτοματισμών κλπ). 

 Έλεγχος όλων των gas-train με φορητό ανιχνευτή Φυσικού Αερίου και 

καθαρισμός εφόσον απαιτείται των στοιχείων αυτών. 

 Έλεγχος όλων των αποφρακτικών διατάξεων. 

 Οπτικός και δοκιμαστικός έλεγχος καυστήρων. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρυθμίσεις. 

 Μετρήσεις και καταγραφή μετρήσεων στο σχετικό Ημερολόγιο των 
λεβητοστασίων, και έκδοση Δελτίων και Φύλλων Συντήρησης κατά τα πρότυπα 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΚΥΑ ΟΙΚ. 189533/09-11-2021). 

 Παράδοση Δελτίων και Φύλλων Συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία. 
 

ΚΑΘΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ (επιπλέον) 

Γενικός έλεγχος των Λεβητοστασίων για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας 

(αερισμός, ηλεκτρολογικοί πίνακες, φωτισμός, πυρόσβεση, καθαριότητα κλπ).  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 
Στις εργασίες συντήρησης συμπεριλαμβάνονται και οι αρμοδιότητες του 
υπεύθυνου συντήρησης αερίου, όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό κανονισμό 
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. 
 
Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα κάτωθι: 

 Έλεγχος στεγανότητας του δικτύου από τον υποσταθμό της ΔΕΠΑ μέχρι τους 

καυστήρες με χρήση φορητού ανιχνευτή διαρροών. 

 Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης για να ερευνηθούν τυχόν τραυματισμοί 

των σωληνώσεων και φθορές της αντισκωριακής προστασίας. 

 Έλεγχος πρόσβασης και καλής λειτουργίας της κεντρικής αποφρακτικής 

βαλβίδας και άλλων αποφρακτικών βαλβίδων της εγκατάστασης 

 Έλεγχος της πίεσης εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης του σταθμού μείωσης 

πίεσης και από τους ρυθμιστές πριν από κάθε κατανάλωση της 

εγκατάστασης 

 Έλεγχος της εγκατάστασης των εύκαμπτων συνδέσμων παροχής αερίου 

στους καυστήρες  

 Έλεγχος των απολήξεων των σωληνώσεων έκπλυσης και εξαερισμού. Σε 

περίπτωση ανεύρεσης αντικειμένων που τις σφραγίζει γίνεται σχετικός 

καθαρισμός. 

 Έλεγχος όλων των οργάνων μέτρησης πίεσης (μανόμετρα) και 

αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού μανομέτρου. 
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 Έλεγχος όλων των συνδέσεων (βιδωτά, φλαντζωτά) με χρήση φορητού 

ανιχνευτή διαρροών 

 Καθαρισμός των φίλτρων και των στοιχείων φίλτρανσης (εφόσον κριθεί 
αναγκαίο).  

 Έλεγχος του οδοστρώματος που διέρχεται ο αγωγός και έλεγχος των 
υπόγειων αποφρακτικών βανών. 

 Έλεγχος όλων των συνδέσεων και των οργάνων μέτρησης και 
παρακολούθησης του δικτύου, σε όλο το μήκος του δικτύου Φ.Α. από το 
σταθμό τροφοδοσίας υποβιβασμού Φ.Α. μέχρι τους καυστήρες, με φορητό 
ανιχνευτή Φυσικού Αερίου. 

 Δοκιμαστικοί χειρισμοί όλων των βανών ελέγχου από το σταθμό τροφοδοσίας 
υποβιβασμού Φ.Α. μέχρι τους καυστήρες, με άνοιγμα και κλείσιμο των 
βανών. 

 Εφαρμογή των σεναρίων λειτουργίας και τροφοδοσίας από την κύρια και 
εφεδρική παροχή Φ.Α. στο σταθμό τροφοδοσίας υποβιβασμού Φ.Α. 
 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (επιπλέον) 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 

Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα κάτωθι: 

 Απομόνωση καυστήρων από την ηλεκτρική παροχή και παροχή καυσίμου. 

 Άνοιγμα κελύφους καυστήρα ή εφόσον απαιτείται αφαίρεση των καυστήρων 

από τους Λέβητες/Ατμογεννήτριες. 

 Έλεγχος, καθαρισμός και ρύθμιση ηλεκτροδίων ανάφλεξης και ιονισμού και τις 

θέσεις αυτών, ακίδων έναυσης, μπεκ, μπεκοσωλήνων, μετασχηματιστή τάσης, 

φτερωτής αέρα, κινητήρα (μοτέρ), στομίου αναρρόφησης, φίλτρου αέρα, 

ντάμπερ αέρα, φλογοκεφαλής, διασκορπιστή αέρα, κεφαλής μίξης και αναλογίας 

αερίου-αέρα, επιτηρητή φλόγας, φωτοκυττάρου, αντλίες πετρελαίου κλπ. 

 Επανασύνδεση των καυστήρων στους Λέβητες/Ατμογεννήτριες. 

 Σύσφιξη ηλεκτρικών επαφών. 

 Επιθεώρηση τόσο της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας αερίου όσο και των 

υπολοίπων αποφρακτικών βαλβίδων, και έλεγχος της λειτουργίας τους με την 

τοποθέτηση τους στην κλειστή ή στη μερικώς κλειστή θέση. 

 Έλεγχος, καθαρισμός και ρύθμισης των στοιχείων των ραμπών παροχής αερίου 

(Gas Train). 

 Έλεγχος ρύθμισης, λειτουργίας και στεγανότητας διακοπτών αερίου, φίλτρων 

γραμμής αερίου, ρυθμιστών πίεσης, επιτηρητών πίεσης αερίου και αέρα 

(πιεσσοστάτες αερίου και αέρα), αποφρακτικών βαλβίδων ασφαλείας και 

ακαριαίας διακοπής, βαλβίδων ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης και 

συγκροτημάτων βαλβίδων (Multi block). 

 Έλεγχος διαρροής αερίου και εξαέρωση. Ο έλεγχος στεγανότητας των Gas Train 

και όλων των υπολοίπων κρίσιμων συνδέσεων θα γίνουν με φορητό ανιχνευτή 

διαρροής αερίου. 

 Σύνδεση των ηλεκτρικών παροχών και των παροχών καυσίμου, και δοκιμαστική 

λειτουργία. 
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 Ρύθμιση και προγραμματισμός καυστήρων. 

 Έλεγχος-ρύθμιση προγραμματιστών καυστήρων (ηλεκτρονικό), ανεμιστήρων και 

ντάμπερ αέρα. 

 Έλεγχος των θερμοστατών ενεργοποίησης των καυστήρα και ρύθμιση αυτών. 

 Έλεγχος όλων των βανών, φίλτρων, οργάνων επιτήρησης και ασφάλειας 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση ηλεκτρικών πινάκων χειρισμού, 

συστημάτων αυτοματισμού και λυχνιών σημάτων. 

 Έλεγχος των συστημάτων ανίχνευσης αερίου με παράλληλη ενεργοποίηση των 

αποφρακτικών βανών αέρος για την επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας 

αυτών. 

 Ενδελεχείς και εκτεταμένες δοκιμές άρτιας και πλήρης λειτουργίας των 

καυστήρων.  

ΛΕΒΗΤΕΣ & ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα κάτωθι:   

 Άνοιγμα των πρόσθιων και οπίσθιων θυρίδων των καπνοθαλάμων, και 
καθαρισμό και εκκαπνισμό των θαλάμων καύσης, των καπνοθαλάμων και των 
λοιπών επιφανειών των Λεβήτων/Ατμογεννητριών με κατάλληλα μηχανικά μέσα 
(συρματόβουρτσες κλπ.), ώστε να καθαριστούν όλες οι επιφάνειες από την 
αιθάλη και από τυχόν στερεά κατάλοιπα της καύσης. 

 Έλεγχος και αποκατάσταση όπου απαιτείται των εξωτερικών περιβλημάτων 
(σκουριές, μικροοπές κλπ.) και μικρής έκτασης αποκατάσταση της 
περιφερειακής μόνωσης. Τα εξωτερικά περιβλήματα των 
Λεβήτων/Ατμογεννητριών θα πρέπει να βαφούν με κατάλληλο χρώμα όπου 
απαιτείται, ήτοι σε σημεία που λόγω διαρροής καυσαερίων το υφιστάμενο 
χρώμα έχει υποστεί φθορά λόγω υψηλής θερμοκρασίας. 

 Έλεγχο της κατάστασης της πυριμάχου δόμησης των καπνοθαλάμων. 
 Έλεγχο της κατάστασης των πυρίμαχων επενδύσεων και των στεγανοποιητικών 

παρεμβυσμάτων και τμημάτων. Η πυρίμαχη επένδυση των θυρίδων των 
Λεβήτων/Ατμογεννητριών θα πρέπει να ελεγχθεί για ρωγμές, σκασίματα, 
αποκολλήσεις υλικού κλπ. Εάν οι όποιες φθορές είναι επισκευάσιμες, αυτές θα 
επισκευαστούν με τη χρήση κατάλληλου πυρίμαχου υλικού.  

 Επανατοποθέτηση των εμπρόσθιων και οπίσθιων θυρίδων των καπνοθαλάμων 
και εφόσον απαιτείται μόνωση αυτών (π.χ. με κορδόνι αμιάντου ή σαλαμάστρα 
κλπ.). 

 Έλεγχος των καζανιών και αυλωτών στοιχείων ατμοποίησης (σερπαντίνες) των 
Λεβήτων/Ατμογεννητριών για τυχόν ρωγμές και διαρροές. 

 Χημικός καθαρισμός των αυλωτών στοιχείων ατμοποίησης (σερπαντίνων) από 
επικαθίσεις αλάτων. 

 Έλεγχος και καθαρισμός αντεπίστροφων, φίλτρων ατμού και ατμοπαγίδων.  
 Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος τροφοδοσίας των 

Λεβήτων/Ατμογεννητριών με νερό (αντλία) και των βαλβίδων αντεπιστροφής. 
 Έλεγχος και συντήρηση ασφαλιστικών διατάξεων και οργάνων επιτήρησης 

(πρεσοστάτες, μανόμετρα, θερμομέτρων νερού, ατμού και καυσαερίων, μειωτής 
πίεσης ατμού, αισθητήρων, υδροδείκτες, ηλεκτρικοί πίνακες και αυτοματισμοί, 
όργανα αυτοματισμών, κλπ). 
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 Έλεγχος καλής λειτουργίας των ασφαλιστικών, των πιεζοστατών και των 
ατμοφρακτών. 

 Έλεγχος και καθαρισμός των αυλοσωλήνων προσαρμογής των οργάνων 
αυτοματισμού. 

 Έλεγχος συστήματος ελέγχου αντλιών  και έλλειψης νερού (emergency stop). 
 Έλεγχος φίλτρων και βαλβίδων. 
 Έλεγχος καλής κατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρικών πινάκων χειρισμού 

και των αυτοματισμών. 
 Έλεγχος και σύσφιξη (εφόσον απαιτείται) σε κοχλίες και περικόχλια. 
 Εκκίνηση Λεβήτων/Ατμογεννητριών και ενδελεχείς και εκτεταμένες δοκιμές 

άρτιας και πλήρης λειτουργίας των Λεβήτων/Ατμογεννητριών. 
 Βελτιστοποίηση καύσης και μέτρηση βαθμού απόδοσης.  
 Μέτρηση καυσαερίων λεβήτων και έκδοση θερμοτεχνικών φύλλων (κατάλληλα 

για Υ.Π.Ε.Κ.Α), τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου. 

 Μετά τις δοκιμές θα πραγματοποιείται επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας 
καυσαερίων/ρύθμιση αναλογίας αέρα –καυσίμου, με σκοπό την εύρυθμη και 
εντός των ορίων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΚΥΑ ΟΙΚ. 189533/09-11-2021) λειτουργία των 
Λεβήτων/Ατμογεννητριών. 

 Μετρήσεις και καταγραφή μετρήσεων στο σχετικό Ημερολόγιο Λεβητοστασίων, 
και έκδοση Δελτίων και Φύλλων Συντήρησης κατά τα πρότυπα Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΚΥΑ 
ΟΙΚ. 189533/09-11-2021). 

 Παράδοση Δελτίων και Φύλλων Συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία. 
 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις 

προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν κατά την εκτέλεση των 
δοκιμών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, μειονέκτημα, ελάττωμα, κακή ποιότητα 
υλικών κλπ, ο συντηρητής υποχρεώνεται να ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία 
και να ακολουθήσει την περιγραφείσα διαδικασία στην ενότητα ΒΛΑΒΕΣ, 
ΖΗΜΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 
 

Μετά από κάθε πραγματοποιούμενη ετήσια συντήρηση θα συντάσσεται και θα 
κατατίθεται από τον συντηρητή Τεχνική Έκθεση με τις πραγματοποιούμενες 
εργασίες και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν. Η Τεχνική Έκθεση θα 
αιτιολογεί πλήρως τη χρήση των εν λόγω ανταλλακτικών και θα συμπεριλαμβάνει 
παρατηρήσεις για την κατάσταση των εγκαταστάσεων (σε ποια κατάσταση 
βρέθηκαν και σε ποια κατάσταση παραδόθηκαν) και προτάσεις για την βελτίωση 
τους. Η Τεχνική Έκθεση θα κατατίθεται επίσημα στο Νοσοκομείο μέσα σε χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίσκεψης. Μαζί με την 
Τεχνική Έκθεση θα υποβάλλονται συνημμένα και αντίγραφα των Δελτίων 
Συντήρησης, καθώς και των σελίδων των καταγραφών στο Ημερολόγιο των 
Λεβητοστασίων όπως και των εντύπων των μετρήσεων των εγκαταστάσεων 
(καυστήρων). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Οι δαπάνες για τα μικροϋλικά στο πλαίσιο της συντήρησης βαρύνουν τον 

συντηρητή. Πέραν αυτού κάθε είδους ανταλλακτικό που θα απαιτηθεί θα 
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βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο υποψήφιος συντηρητής οφείλει να καταθέσει σχετικό 

πίνακα ανταλλακτικών (τεχνικό και οικονομικό), για τα οποία το Νοσοκομείο θα 

δύναται να προβαίνει σε προμήθεια με δικές του δαπάνες, στην περίπτωση 

που θα κριθεί αυτό απαραίτητο. 

Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, θα φέρουν σήμανση CE, θα διαθέτουν τις 

προβλεπόμενες από τους κανονισμούς πιστοποιήσεις και θα γίνονται αποδεκτά 

προς εγκατάσταση κατόπιν έγκρισης του υπευθύνου που ορίζει η Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές οδηγίες των κατασκευαστών της τέχνης 

και της επιστήμης, τις διεθνείς προδιαγραφές και τη νομοθεσία του Ελληνικού 

Κράτους. 

Ο παρακάτω πίνακας θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και οι τιμές 

θα αναφέρονται ανά τεμάχιο. Οποιοδήποτε άλλο μικροανταλλακτικό – υλικό 

που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα (εκτός του ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου), 

θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στη σύμβαση. 

Οι τιμές αυτές πρέπει να είναι πάντα χαμηλότερες του παρατηρητηρίου τιμών. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης οι τιμές του παρατηρητηρίου 

είναι χαμηλότερες, ο συντηρητής οφείλει να συμμορφωθεί ανάλογα. 

Ο συντηρητής οφείλει να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των 

νέων υλικών και ανταλλακτικών που θα προμηθεύσει και θα αντικαταστήσει για 

δυο (2) έτη τουλάχιστον. 

Ο πίνακας που θα συμπληρωθεί από τους υποψηφίους συντηρητές θα είναι της 

εξής μορφής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 Πιεσοστάτης   

2 Βάνα Ατμού   

3 Ατμοπαγίδα   

4 Ατμοφράχτης   

5 Κυάθιο   

6 Μανόμετρο Αντλιών   

7 Αντλία Παροχής Νερού   

8 Ρωοδείκτης Νερού   

9 Βαλβίδα ασφαλείας   
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10 Πρεσσοστάτης   

11 Εγκέφαλος   

12 Θερμικά ρελέ   

13 Φίλτρο νερού   

14 Μειωτής πίεσης ατμού   

15 Βαλβίδα ακαριαίας αποκοπής   

16 Συγκρότημα βαλβίδων   

 

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η αξία προμήθειας, προσκόμισης και 

εγκατάστασης του ανταλλακτικού στο μηχανοστάσιο. 

Οποιοδήποτε άλλο ανταλλακτικό περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης. 

Η προσφερόμενη τιμή ΔΕΝ θα περιλαμβάνει το κόστος υλικών και 

ανταλλακτικών, που θα χρειαστούν ώστε να πιστοποιηθούν και να εναρμονιστούν 

οι Λέβητες, οι Ατμογεννήτριες και Καυστήρες, σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα, 

κατόπιν ελέγχου από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, τα έξοδα κλήσης του οποίου 

θα βαρύνουν τον συντηρητή. Στην ως άνω περίπτωση, το κόστος ανταλλακτικών 

θα επιβαρύνει οικονομικά το Νοσοκομείο, ασχέτως εάν αυτά περιλαμβάνονται ή 

όχι στον παραπάνω πίνακα ανταλλακτικών. Ως προς τις εργασίες που απαιτούνται 

για την  εγκατάστασή / τοποθέτηση αυτών των υλικών / ανταλλακτικών καθώς και 

το κόστος κλήσης του αρμοδίου φορέα πιστοποίησης και έκδοσης πιστοποιητικού, 

θα βαρύνουν τον συντηρητή. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΕΛΠΙΝΙΚΗ Α. ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Δ/ΝΤΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 


