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ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΘ  
46/2022 

Για τισ «ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΗΕΤΓΩΝ ΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΘ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» 

 
με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι 
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 
Γ.Ν.Α «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ  ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ  

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Πρωτόκολλο (Νο3.17) 
ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» 
ΝΠΔΔ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘ 
ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θμερομθνία: 01/04/2022 
Θμζρα: Ραραςκευι 
Ϊρα: 12:00μμ 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Θμερομθνία: 01/04/2022 
Θμζρα: Ραραςκευι  
Ϊρα: 13:00μμ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Το Τμιμα Ρρομθκειϊν του 
Νοςοκομείου(319)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΩΝ 
ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΕΤΓΩΝ ΣΟΤ 
ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΘ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 98390000 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 17.247,78€ Συμπ/νου του ΦΡΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

6 ΜΘΝΕΣ 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΔΟΘ 

ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» 
ΝΠΔΔ 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 
 

6 Μινεσ 
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ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ ΣΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 
 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του 
Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. 
 

23-03-2022 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ SITE ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

23-03-2022 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: 
- του Ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ-Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ», 
- του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίωσ μετά το Ν. 4782/2021, 
- του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4254/2014 (Αϋ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 αυτοφ, 
- τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν 
αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Πρόνοιασ», 
- του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-
2016-Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2013-2016», 
- του Ν.4052/2012 (Α’ 41) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων 
Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου 
Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ 
και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ 
και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4038/2012 (Αϋ 14) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου 
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015», 
- του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα 
Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ», 
- του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - 
βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου 
δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ,  
- του Ν.3959/2011 (Αϋ93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ», 
- του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν 
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν», 
- του Ν.3868/2010(Α’ 129) «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», 
- του άρκρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, Σφςταςθ εγγυθτικοφ 
κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και άλλεσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν», 
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- του Ν.3863/2010 (Αϋ115) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4387/2016), 
- του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3846/2010 (Αϋ 66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3580/2007 (Α’ 134) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4472/2017), 
- του Ν. 3414/2005 (Αϋ 279) «Τροποποίθςθ του ν. 3310/2005 "Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων’’ 
(ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005)», 
- του Ν.3329/2005 (Α’ 81) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 
- του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,   
- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα»ςυνδυαςτικϊσ προσ το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογικι διαχείριςθ δικαιωμάτων πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 (Α’ 257) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 2011 και τθσ Οδθγίασ 
2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 ςτο ελλθνικό 
δίκαιο και τροποποίθςθ του ν.2121/1993 «Πνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά 
κζματα», 
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων), 
- του Ρ.Δ.80/2016 (Αϋ 145)«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
- του Ρ.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»και 
- του ΝΔ 496/1974  (Α’ 204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» 
- τθν εν γζνει ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν ΝΡΔΔ 
&Σισ αποφάςεισ: 
1.1 Τθ, με αρικμ. πρωτ. 01/01/4777/17-02-2022, απόφαςθ Διοικθτι περί ζγκριςθσ τθσ Απευκείασ 
Ανάκεςθσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ (ΑΔΑ: 9ΙΞ4690ΩΧ-ΥΚ7). 
1.2 Τθν αρικμ.374/2022 απόφαςθ  δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ: ΨΟ4Β4690ΩΧ-
Θ3Ω (ΚΑΕ0879). 
 
 

ΑΠΕΤΘΤΝΟΤΜΕ 
ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΓΡΑΠΣΩΝ ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 
Για τισ «ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΗΕΤΓΩΝ ΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΘ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» 
με απευκείασ ανάκεςθ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά με βάςθ τθν τιμι 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 
 
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν, ωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
 
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ εκπρόςωποσ του 
κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν 
τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.   

javascript:open_links('47249,701822')
javascript:open_links('609330,47249')
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΤ 
 

Α/Α 
 

1 

ΕΙΔΟ 
 
ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ 
ΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ 
ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΗΕΤΓΩΝ ΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ 
ΚΑΙ ΣΘ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
6 ΜΘΝΕ  
 
 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΘ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 
 
17.247,78€ 

 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν παροχι των υπθρεςιϊν παρατίκενται ςε 
παράρτθμα ςτθν παροφςα. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (άρκρα 73, 74 & 75 Ν4412/2016) 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων και κοινοπραξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων,  δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ 
επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ 
εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 
ΑΡΘΡΟ 2.  ΣΡΟΠΟ  ΤΝΣΑΞΘ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε 
ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψιφιο 
Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά ςυνεχι αρίκμθςθ. 
Πλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι επιμελϊσ 
αρχειοκετθμζνα ςε επιμζρουσ φακζλουσ που τίκεται μζςα ςτον ενιαίο φάκελο. Το περιεχόμενο του 
πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.4. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 
3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και 
ςυγκεκριμζνα: 
3.1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: Τπεφκυνθ Διλωςθ(όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε εφαρμογι των άρκρων 1 και 
3 του Ν. 4250/2014 και του Ν. 1599/1986) ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και 
ςφμφωνα με τθν οποία κα δθλϊνεται από το ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα ότι: α) μζχρι τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ προςφοράσ του ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παρ. 1, 
2 και 4β του άρκρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
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αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου ι ΝΡΔΔ, 
β) αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, γ) θ προςφορά ςυντάχκθκε 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ και 
ανεπιφφλακτθ γνϊςθ, δ) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι, ε) 
παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ ι ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και ςτ) ςυμμετζχει με μόνο μία προςφορά ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ υπογραφι τθσ ωσ άνω 
υπεφκυνθσ διλωςθσ απαιτείται από τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα και ςε 
περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ από το νόμιμο εκπρόςωπο κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.  
3.2. Τεχνικι προςφορά. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο 
φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ 
φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
3.3. Οικονομικι προςφορά. Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».Σο τίμθμα τθσ 
Οικονομικισ Προςφοράσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με ΦΠΑ όπωσ αυτι 
ορίηεται ςτθν παροφςα.  
4. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του Φακζλου 
προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με 
εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν 
Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν 
τεχνικι προςφορά ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν.1497/1984 (Α’ 188).  
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ 
οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον 
δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. 
6.  Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
7. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να 
ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.  Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από 
τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά 
ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, 
λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν 
επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, 
πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 
(Αϋ74) και μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των 
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με το Νόμο, τισ 
κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει 
ωσ ςυνζπεια τθ μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ 
πρόςκλθςθσ, αλλά μόνο με τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ ακόμθ και με νζα ζγγραφα εγγράφων ι 
δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.  
8. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν υπόψθ οι 
διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (άρκρα 1και 3).  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.  ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ, από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, 
εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 
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ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ 
λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά τθν 
κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε 
κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ- ΜΕΡΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν τυχόν 
εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει 
τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ 
προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί με email τον προςφζροντα  ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») να υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ πζντε 
θμερϊν (5) θμερϊν από τθν αποςτολι του email τα κάτωκι δικαιολογθτικά. 
α)απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν τθν υποβολι του ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 1, 
β)πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ-
μζλουσ,   
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το ςφνολο των ταμείων κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ του προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων εκπροςϊπων 
εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ κατϋεφαρμογι τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 
δ)πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ περί εκπροςϊπθςθσ και αντίγραφο καταςτατικοφ, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
ςυγκρότθςθσ ΔΣ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ κλπ ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιςμοφ και 
ε)Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπίςει με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο 
(ενδεικτικά θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει κζτοντάσ του προκεςμία να προςζλκει για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016,. Επίςθσ, αν 
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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ΣΔΥΛΗΘΖ   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  
ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΛΣΖΡΖΖ ΖΙΔΘΣΡΗΘΟΤ ΤΠΟΣΑΘΚΟΤ (Τ/) ΚΔΖ ΣΑΖ 

& Γ.Π.Υ.Σ. ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ (Ζ/Ε) ΘΣΗΡΗΟ ΠΟΙΤΘΙΗΛΗΘΖ. 

 

Σν Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Ηιεθηξηθνύ 

Τπνζηαζκνύ (Τ/) Λέζεο (Λ.Σ.) θαη Υακειήο Σάζεο (Υ.Σ.) ηνπ Μνζνθνκείνπ, ν νπνίνο απνηειείηαη από έλα 

(1) Τπνζηαζκό, δύν (2) Λ/ ηζρύνο θαη έλα (1) Ηιεθηξνπαξαγσγό Ζεύγνο (σο πίλαθαο Μν.1). 

 
 
Α. ΓΔΛΗΘΟΗ & ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ - ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, εγθεθξηκέλα από ηνπο αξκόδηνπο 
θνξείο (Τπνπξγείν Εκπνξίνπ θιπ) θαη ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη ειιεληθέο ηππνπνηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο 
(ISO, CE-marking, ΕΚΟΣ HD 384, IEC 364 & 439, VDE, DIN, ΔΕΗ ΤΤ-Π θιπ) θαη ζα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο 
Δηεύζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Μνζνθνκείνπ. 
 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ, ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαη ειιεληθνύο θαλνληζκνύο εζσηεξηθώλ 
ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ (ΕΚΟΣ HD 384, IEC 364 & 439, VDE, DIN, ΔΕΗ ΤΤ & ΙΑ, ην 
ΣΕΕ, θιπ) θαη ππό ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε Λεραληθνύ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Μνζνθνκείνπ. 
 
Οη εξγαζίεο, ζα εθηειεζηνύλ από εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ, ην νπνίν, ζα είλαη 
αζθαιηζκέλν (ΘΙΑ, θιπ) θαη ζα θαηέρεη απαξαηηήησο, ηελ αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη 
από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ θαλνληζκό ηεο ΔΕΗ. Η Δηεύζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Μνζνθνκείνπ, έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ, ησλ αδεηώλ θαη ηεο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ. 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
Μνζνθνκείνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, όπνπ θξηζεί ζθόπηκν από ηελ Δηεύζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο, νη εξγαζίεο 
ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αββαηνθύξηαθνπ θαη ινηπώλ 
Αξγηώλ. 
 
Λεραληθνί ηεο εηαηξίαο καο, επηζθέθζεθαλ ηνπο Τπνζηαζκνύο θαη ηα Ηιεθηξνπαξαγσγά Ζεύγε ηνπ 
Μνζνθνκείνπ παξνπζία Σερληθνύ ηνπ Μνζνθνκείνπ θαη έιαβαλ γλώζε ησλ ρώξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, 
ζρεκαηίδνληαο πξνζσπηθή άπνςε γηα ηνλ ελ ιόγσ εμνπιηζκό θαη ηε θύζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ρξεηάδνληαη 
λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 
 
  
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κεηαηξνπή απαηηεζεί λα γίλεη θαηά ηελ θάζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο, είηε ζηα πιηθά είηε ζηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ζα γίλεη κόλν θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο Δηεύζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Μνζνθνκείνπ. 
 
Λε ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ, λνείηαη όηη, ε εηαηξεία, έιαβε γλώζε ησλ ρώξσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 
ζπλζεθώλ, θαζώο θαη ησλ όξσλ - απαηηήζεσλ ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηα νπνία απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 
 
Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, είλαη ηα ειάρηζηα 
απνδεθηά. Πξνζθεξόκελα πιηθά θαη εμνπιηζκόο, κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηζνδύλακα ή αλώηεξα από ηα 
πεξηγξαθόκελα, είλαη απνδεθηά θαη ζα αμηνινγεζνύλ. 
 
Η εηαηξεία καο  ζα ιάβεη  όια  ηα  πξνβιεπόκελα  από ηελ  ζρεηηθή ηζρύνπζα λνκνζεζία, γηα ηελ αζθάιεηα 
θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ (αζθάιεηα Έξγνπ). 
 





ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 46/2022 

 

Η εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο, όπνησλ δεκηώλ πξνθιεζνύλ, από 
ππαηηηόηεηα ηεο, ζηηο Η-Λ εγθαηαζηάζεηο, ζηα δνκηθά ζηνηρεία, ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθό 
εμνπιηζκό ηνπ Μνζνθνκείνπ, ζηνλ ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, κε δηθά ηεο κέζα θαη 
πξνζσπηθό θαη κε δηθή ηεο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  
 
Η εηαηξεία , κεηά από ζπλελλόεζε κε ην ηερληθό Σκήκα ηνπ Μνζνθνκείνπ, ζα θαηαζέζεη ζηελ Δηεύζπλζε 
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Μνζνθνκείνπ αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ην νπνίν ζα 
πξέπεη λα ηεξεζεί απζηεξά. 
 
Σν Μνζνθνκείν, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ, ζα 
επηβάιεη ζηνλ αλάδνρν, πνηληθή ξήηξα ε νπνία νξίδεηαη από ην Πξαθηηθό Έξγνπ, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη 
θαη από ηνλ αλάδνρν, εληόο πέληε εκεξώλ από ηε αλαθνίλσζε ηεο θαηαθπξσηηθήο επηζηνιήο. 
 
Όπνηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα πιηθά, ηνλ εμνπιηζκό θαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ, δελ θαιύπηνληαη 
από ηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή, θαιύπηνληαη από ηελ ηζρύνπζα ζρεηηθή ειιεληθή θαη επξσπατθή 
λνκνζεζία θαη από ηηο ειιεληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη ηππνπνηήζεηο. 
 
Γηα δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ή γηα παξαδξνκέο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, 
ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο από ηελ Δ/λζε Σερληθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Μνζνθνκείνπ, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ππνρξενύηαη λα 
απνδερηεί ηηο δηεπθξηλήζεηο / πιεξνθνξίεο πνπ ζα δνζνύλ, εθ ησλ πζηέξσλ, από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 
Μνζνθνκείνπ. 
 
ε πεξηπηώζεηο δηαθσλίαο, κεηαμύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ Μνζνθνκείνπ, ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ 
πιηθώλ θαη ησλ εξγαζηώλ, ππεξηζρύεη ε άπνςε ηεο Δηεύζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Μνζνθνκείνπ. 
 
Λε ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ κε ηελ επηζηνιή θαηαθύξσζεο, λνείηαη όηη, ε εηαηξεία καο έιαβε γλώζε ησλ 
ρώξσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ, θαζώο θαη ησλ Γεληθώλ & Εηδηθώλ Όξσλ θαη Απαηηήζεσλ ηεο 
παξνύζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 
 
Λεηά ηελ επηζηνιή θαηαθύξσζεο, κεηαμύ ηεο εηαηξεία καο θαη ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Μνζνθνκείνπ ζα 
ππνγξαθεί ύκβαζε πληήξεζεο, δηάξθεηαο ελόο έηνπο κε δηθαίσκα παξάηαζεο, γηα έλα έηνο αθόκε. 
 

 

Β. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΚΟΓΖ ΣΖ ΤΚΒΑΖ. 

 

Πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο είλαη ν Ηιεθηξηθόο Τπνζηαζκόο Λέζεο θαη Υακειήο ηάζεο ηνπ 

Μνζνθνκείνπ. Σα ηκήκαηα ηνπ Τπνζηαζκνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζπληεξεηνύ είλαη 

ηα εμήο : 

 

1. Υώξνη Τ/ θαη Η/Ζ 

2. Λ/ζηέο Λέζεο Σάζεο: 2 Υ 630 kVA 

3. Πίλαθαο Λέζεο Σάζεο. 

4. Γεληθόο Πίλαθαο Υακειήο Σάζεο (ΓΠΥΣ) θαη απηνκαηηζκνί ηνπ. 

5. Ηιεθηξνπαξαγσγό Ζεύγνο: 630 kVA Daewoo / Marelli θαη πίλαθαο κεηαγσγήο θαη απηνκαηηζκώλ ηνπ Η/Ζ 

6. ύζηεκα αληηζηάζκηζεο αέξγνπ ηζρύνο. 
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7. Δηαζπλδέζεηο ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ ησλ αλσηέξσ. 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

 

Η εηαηξεία ππνρξενύηαη : 

 

Μα εμαζθαιίδεη ηελ ηέιεηα, αδηάιεηπηε & απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

θαη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, θαζ’ όιν ην 24σξν θαη όιεο ηηο 

εκέξεο ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ενξηώλ, αξγηώλ, θιπ.  

 

Μα εθηειεί όιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πξόιεςε θάζε 

βιάβεο, δεκίαο θαη θάζε θαθήο, επηζθαινύο ή αληηνηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Μα εθηειεί όιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ γηα ηελ αλίρλεπζε θάζε βιάβεο, 

δεκίαο θαη θάζε θαθήο, επηζθαινύο ή αληηνηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Μα αλαθνηλώλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία θάζε βιάβε ή δεκία θαη λα απνθαζηζηά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ . Η ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεκηώλ, βιαβώλ θαη αληαιιαθηηθώλ ζα βαξύλεη ην 

Μνζνθνκείν . 

 

Μα ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί όιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ώζηε ε ιεηηνπξγία, ε 

θαηάζηαζε θαη ε αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα πιεξνί ηνπο θαλόλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Επηζηήκεο, ηνπο 

ηζρύνληεο Ειιεληθνύο θαη Επξσπατθνύο θαλνληζκνύο, δηαηάμεηο θαη λόκνπο. 

 

Μα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία, θάζε θνξά πνπ ηνύην είλαη αλαγθαίν, πξόγξακκα 

αλαγθαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπώλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

κε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ θαη πίλαθα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθώλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.  

 

 

Μα ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί όιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη 

ηελ θαζαξηόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρώξσλ απηώλ, λα πεξηζπιιέγεη ηα πάζεο θύζεσο άρξεζηα 

πιηθά ή ππνιείκκαηα εξγαζηώλ, λα ηα απνκαθξύλεη θαη λα ηα απνξξίπηεη ζε ζέζεηο επηηξεπόκελεο από ηηο 

αξκόδηεο Αξρέο. 
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Μα ηεξεί θαη λα ελεκεξώλεη αλειιηπώο ηα βηβιία ή κε όπνην άιιν ηξόπν ζπκθσλεζεί ηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη επηζθεπώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη όζα ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. 

 

Μα πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνκήζεηα πάζεο θύζεσο αλαγθαίσλ πιηθώλ θαη κηθξνπιηθώλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα ελεκεξώλεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο. 

 

Μα εθηειεί όιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηελ έθδνζε ή αλαλέσζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο ή επαλαιεηηνπξγίαο 

εγθαηαζηάζεσλ ή πηζηνπνηεηηθά θαηαζθεπώλ, ειέγρσλ ή επαλειέγρσλ εγθαηαζηάζεσλ (πηζηνπνηεηηθά γηα 

ηελ ΔΕΗ θιπ). 

 

Η εηαηξία καο ππνρξενύηαη θαηά ην Α΄ εμάκελν ηεο ύκβαζεο, λα απνηππώζεη ηελ Ηι. Εγθαηάζηαζε ηνπ 

Τ/ (Τ/ & Η/Ζ), λα εηνηκάζεη όια ηα απαηηνύκελα πξνο ηνύην ζρέδηα, Έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία ηα νπνία 

ζα ππνγξαθνύλ από ηνπο Λεραληθνύο καο. 

 

Μα δηεπθνιύλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο από εξγνιήπηεο πνπ ζα εθηειέζνπλ εξγαζίεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηηο πηζαλέο επεθηάζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ, ελεκεξώλνληάο ηνπο πιήξσο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθηειώληαο όινπο ηνπο αλαγθαίνπο 

ρεηξηζκνύο επί ησλ ελ ιόγσ εξγαζηώλ, θαηόπηλ εηδηθήο νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο πξνο απνδεκίσζή ηνπ από 

ηνλ εξγνιήπηε γηα ηνλ ρξόλν απαζρνιήζεώο ηνπ. 

 

Γ. ΗΥΤ ΤΚΒΑΖ – ΑΡΚΟΓΗΑ ΓΗΘΑΣΖΡΗΑ 

 

Η παξάβαζε από ην ΤΜΣΗΡΗΣΗ νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, παξέρεη ζην Μνζνθνκείν ην 

δηθαίσκα λα δεκηώλεηαη ηε ζύκβαζε θαη λα θεξύζζεη έθπησην ην πληεξεηή.  

 

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηνπ πληεξεηή απηή ζα γίλεηαη κε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε πξν 

δηκήλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη θαη νη ιόγνη ηεο θαηαγγειίαο . 

 

Γηα θάζε δηαθσλία επί ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ ή ηεο θαηαβνιήο ηνπ αληηηίκνπ, 

αξκόδηα είλαη ηα αξκόδηα δηθαζηήξηα. 

 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ζηνπο ρώξνπο ησλ Τ/ & Η/Ζ θαη ππαηηηόηεηαο ηεο ζπληήξεζεο, ην Μνζνθνκείν 

δελ θέξεη θακηά επζύλε από νπνηαδήπνηε αηηία θη αλ πξνθιεζεί απηό, ην δε ζύλνιν ησλ επηβαξύλζεσλ ηνπ 

θόζηνπο ηνπ αηπρήκαηνο βαξύλεη ην ΤΜΣΗΡΗΣΗ.  

 

 





ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 46/2022 

 

Δ. ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  

Οη αλαθεξόκελεο ζην ΠΡΟΑΡΣΗΛΑ ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πληήξεζεο ηεο Δηαθήξπμεο ηεο Τπεξεζία ζαο, 

θαζώο θαη νη θαησηέξσ: 

 

Δ. 1. ΤΛΣΖΡΖΖ ΣΩΛ Τ/  

ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο καο πεξηιακβάλνληαη, Δύν (2) εμακεληαίεο επηζθέςεηο 

όπνπ ζα γίλνληαη γεληθέο ζπληεξήζεηο Τπνζηαζκώλ θαη θαηά ηηο νπνίεο ζα εθηεινύληαη νη παξαθάησ 

εξγαζίεο:  

 

Α. ςνηήπηζη ηυν Κ/ Ηζσύορ (ξηπού ηύπος). 

1. Έιεγρνο ξεηίλεο Λ/ηε θαη καγλεηηθνύ ππξήλα (Γηα Λ/ηεο μεξνύ ηύπνπ)   
2. Ιαζαξηζκόο εζσηεξηθνύ πελίσλ Λ/ηε (Γηα Λ/ηεο μεξνύ ηύπνπ)   
3. Έιεγρνο θαηάζηαζεο θειύθνπο Λ/ηε  
4. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ αθξνθηβσηίσλ ησλ θαισδίσλ Λ.Σ. 
5. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ θαισδίσλ Λ.Σ θαη Υ.Σ ζην ρώξν ησλ Λ/ησλ  
6. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κνλσηήξσλ ηνπ Λ/. 
7. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο  
8. Εμσηεξηθόο θαζαξηζκόο ηνπ Λ/. 
9. Έιεγρνο κνλώζεσλ Λ/ηε 
10. Έιεγρνο ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο Λ/ηε θαη δνθηκή ζσζηήο ιεηηνπξγίαο . 
11. Λέηξεζε γεηώζεσλ νπδέηεξνπ θόκβνπ Λ/ηε θαη κεηαιιηθώλ κεξώλ  
12. Έιεγρνη ζπζθίμεσλ   
13. Λέηξεζε κνλώζεσλ Λ/ηε  
14. Λέηξεζε αληηζηάζεσλ Λ/ηε (πελία Λ.Σ θαη Υ.Σ)  
15. Λέηξεζε κνλώζεσλ θαισδίσλ Λ.Σ  
16. Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Λ/ηε. 

 

Β. ςνηήπηζη ηυν κςτελών Κ/Σ. 

1. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ησλ Αζθαιεηναπνδεπθηώλ θαη ηνπ κεραληζκνύ ζέζεσο 
εθηόο , 

2. Ιαζαξηζκόο ησλ θπςειώλ, έιεγρνο ησλ κνλσηήξσλ, δπγώλ, κεηαζρεκαηηζηώλ ηάζεο θαη έληαζεο , 
ζπζθίμεηο θνριηώλ, ιίπαλζε ησλ ζπλδέζκσλ θιπ. 

3. Έιεγρνο θαη κέηξεζε ( κόλσζε, αληίζηαζε ) ησλ πελίσλ Open. 
4. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ησλ Γεησηώλ ( Γ/Σ ). 
5. Έιεγρνο ησλ αθξνθηβσηίσλ 
6. Έιεγρνο ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ζην ρώξν ησλ Ιπςειώλ Λ/Σ θαη ηεο γείσζεο ησλ θπςειώλ. 
7. Ιαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ. 

 

Γ. ςνηήπηζη ηος Γενικού Πίνακα Υαμηλήρ Σάζευρ (Γ.Π.Υ.Σ). 

1. Ιαζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε ησλ Γ.Π.Υ.Σ. (κνλσηήξεο - Α/Δ – ζπζθίμεηο αθξνδεθηώλ - δπγώλ – 
ππθλσηώλ - Relays θ.ι.π.) 

2. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκώλ ησλ Α/Δ, όπσο επίζεο ησλ θπξίσλ επαθώλ θαη 
ησλ θινγνθξππηώλ, ηνπ Γ.Π.Υ.Σ. 

3. Έιεγρνο ησλ πελίσλ εξγαζίαο ( trips ) ησλ Α/Δ ησλ Λ/. 
4. Έιεγρνο ησλ  intertrips (ησλ Α/Δ ηεο Υ/Σ από ηνπο Α/Δ ησλ Λ/ ηεο Λ/Σ). 
5. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ησλ νξγάλσλ απηόκαηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλ θ. 
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6. Ιαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ. 
 

Γ. Γενικοί έλεγσοι ηος Τ/ 

1. Λέηξεζε ησλ γεηώζεσλ ( θόκβσλ θαη κεηαιιηθώλ κεξώλ ). 
2. Έιεγρνο ηνπ θσηηζκνύ. 
3. Έιεγρνο ησλ ππξνζβεζηήξσλ. 
4. Έιεγρνο ησλ πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θηλδύλνπ. 
5. Έιεγρνο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ ρεηξηζκνύ. 
 

Δ. ςνηήπηζη αδιάλειπηηρ ηποθοδοζίαρ 110 Volt DC. 

Ιαηά ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ δύν (2) ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο 110 Volt DC, 

πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε έμη κήλεο θαηά πξνηίκεζε 

ηαπηόρξνλα κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ Τ/, επίζεο κεληαίνο έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο: 

1. Οπηηθόο έιεγρνο ζπζηήκαηνο αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο. 
2. Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη ζθίμηκν απηώλ. 
3. Ιαζαξηζκόο όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (πιαθεηώλ θ.ι.π.). 
4. Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο δηαθνπηώλ. 
5. Έιεγρνο ηάζεο εηζόδνπ. 
6. Έιεγρνο ξεύκαηνο εηζόδνπ. 
7. Έιεγρνο ηάζεο εμόδνπ (ηηκή θαη θπκαηνκνξθή ). 
8. Έιεγρνο ξεύκαηνο εμόδνπ. 
9. Οπηηθόο έιεγρνο πιαθεηώλ. 
10. Οπηηθόο έιεγρνο ησλ ππθλσηώλ ηζρύνο ηνπ αλνξζσηή. Φόξηηζε & εθθόξηηζε. 
11. Έιεγρνο ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη control. 
12. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ θαη alarm. 
13. Οπηηθόο έιεγρνο ζπζζσξεπηώλ. 
14. Έιεγρνο ηάζεο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ (V DC). 
15. Έιεγρνο ξεύκαηνο θόξηηζεο, ζπζζσξεπηώλ (Α). 
16. Ιάζε εηδηθόο ρεηξηζκόο ή έιεγρνο πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ κεραλήκαηνο. 
17. Δνθηκή δηαθνπήο ηάζεο ΔΕΗ  & έιεγρνο ηνπ αδηάιεηπηνπ. 
18. Λεξηθή εθθόξηηζε ζπζζσξεπηώλ & έιεγρνο ηάζεο εμόδνπ. 
 

Σ. 2. ΤΛΣΖΡΖΖ ΣΩΛ Ζ/Ε. 

1. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκώλ ησλ Α/Δ, όπσο επίζεο ησλ θπξίσλ επαθώλ θαη ησλ θινγνθξππηώλ. 
2. Δνθηκέο θαη έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ Η/Ζ θαη ησλ ζπζηεκάησλ απηόκαηεο κεηαγσγήο.  

3. Έιεγρνο ιεηηνπξγηθόηεηαο νξγάλσλ ελδείμεσο.  
4. Έιεγρνο θαισδηώζεσλ. 
5. Γεληθή δνθηκή ηνπ πίλαθα ζε όιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ Η/Ζ 
6. Ρύζκηζε ρξόλσλ ηνπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο ηάζεσο πεξηόδσλ, κεηά θαη άλεπ θνξηίσλ. 
7. Έιεγρνο ησλ ηκεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πίλαθα θαη ηνπ θηλεηήξα. 
8. Ιαζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ απηνκάηνπ ειέγρνπ ησλ Η/Ζ θαη κεηαγσγήο ησλ θνξηίσλ 

αλάγθεο. 
9. Ιαζαξηζκόο ησλ Η/Ζ, έιεγρνο ζηάζκεο ςπθηηθνύ πγξνύ θαη ειαίνπ, θαζαξηζκόο θίιηξσλ. 
 

Ε. ΙΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Έιεγρνο κέηξσλ πξνζηαζίαο: 

1. Έιεγρνο αλεύξεζεο θιεηδηώλ. 
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2. Έιεγρνο θσηηζκνύ ρώξνπ. 
3. Έιεγρνο ππξνζβεζηήξσλ. 
4. Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο. 

 

 

Ζ. ΙΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

Η εηαηξεία καο, εθηόο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ππνρξεώζεσλ ππνρξενύηαη όπσο: 

 

Μα επηζθέπηεηαη θάζε κήλα ηνπο Τ/ γηα ηνπο απαηηνύκελνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο.  

 

Η εκέξα  ηεο πξνζέιεπζεο ζα νξίδεηαη κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο εηαηξεία καο θαη ηνπ 

γξαθείνπ Η/Λ εξγαζηώλ ηνπ Μνζνθνκείνπ. 

 

Η εηαηξεία καο εθηόο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ ππνρξενύηαη κεηά από ηειεθσληθή 

πξόζθιεζε ηνπ Μνζνθνκείνπ λα ζηείιεη ηερληθνύο εληόο δύν (2) ην πνιύ σξώλ, γηα απνθαηάζηαζε ηπρόλ 

βιάβεο πνπ ζα πξνθύςεη, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Μνζνθνκείνπ θαζ’ όιν ην 24σξν όισλ ησλ 

εξγάζηκσλ θαη κε εκεξώλ (Αξγίεο, αββαηνθύξηαθα). 

 

Επίζεο ε εηαηξεία καο ππνρξενύηαη λα ζηείιεη ηερληθνύο ζην Μνζνθνκείν γηα νπνηαδήπνηε ειεθηξνινγηθή 

βιάβε εθηόο ππνζηαζκνύ (επείγνπζα θαη πνπ δελ επηζθεπάδεηαη από ηνπο ηερληθνύο ηνπ Μνζνθνκείνπ) 

εληόο δύν 2 σξώλ, ην δε θόζηνο ζα βαξύλεη ην Μνζνθνκείν. 

 

Η εηαηξεία καο είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζέηεη ηερληθό πξνζσπηθό κε ηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή άδεηα 

θαη εκπεηξία. 

 

Η εηαηξεία θαηά ηηο επηζθέςεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε  αληαιιαθηηθώλ, 

ελεκεξώλεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Μνζνθνκείνπ ή εάλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ (π.ρ. απνγεπκαηηλέο 

ώξεο) ηνλ ειεθηξνιόγν βάξδηαο θαη παξαδίδεη δε ζε απηόλ ηα παιαηά αληαιιαθηηθά. Η αμία ησλ παξαπάλσ 

αληαιιαθηηθώλ βαξύλεη ην Μνζνθνκείν, ε εηαηξεία όκσο ππνρξενύηαη λα ηα δηαζέηεη ζην Μνζνθνκείν ζηηο 

ηηκέο ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ζηε ζύκβαζε ηηκνθαηαιόγνπ, ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο. 

 

Ο κέγηζηνο ρξόλνο πνπ ν ππνζηαζκόο κπνξεί λα κείλεη εθηόο ιεηηνπξγίαο ιόγσ παξάηαζεο ηεο επηζθεπήο ή 

ηπρόλ έιιεηςεο αληαιιαθηηθώλ, νξίδεηαη ζε δύν (2) εκέξεο . ε πεξίπησζε βιάβεο κεηαζρεκαηηζηή, ε 

εηαηξεία ππνρξενύηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη θαη λα ηνλ παξαρσξεί γηα ρξήζε ζην Μνζνθνκείν κέρξη λα 

απνθαηαζηαζεί ε βιάβε. Σν θόζηνο κεηαθνξάο ηνπνζέηεζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαζρεκαηηζηή 

θαη ην θόζηνο ηνπ ελνηθίνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηόκελν ζηε ζύκβαζε ηηκνθαηάινγν.  
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Η εηαηξεία καο ζα ηεξεί εηδηθό Ηκεξνιόγην επηζθέςεσλ θαη ζπληήξεζεο ζεσξεκέλν από ην ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ, 

ή κε όπνηνλ άιιν ηξόπν ζπκθσλεζεί. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ ΣΖ “ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ” 

(ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 29/2016 
Ω ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΑΡΥΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 29/2016 ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΕΔΤΓΩΝ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ) 

 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΟΗ & ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ - ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

 

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, εγθεθξηκέλα από ηνπο αξκόδηνπο 

θνξείο (Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θιπ) θαη ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη ειιεληθέο ηππνπνηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο (ISO, CE-marking, ΔΛΟΣ HD 384, IEC 364 & 439, VDE, DIN, ΓΔΖ ΤΤ-Π θιπ) θαη ζα έρνπλ 

ηελ έγθξηζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ, ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαη ειιεληθνύο θαλνληζκνύο εζσηεξηθώλ 

ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ (ΔΛΟΣ HD 384, IEC 364 & 439, VDE, DIN, ΓΔΖ ΤΤ & ΚΑ, 

ην ΣΔΔ, θιπ).  

 

Οη εξγαζίεο, ζα εθηειεζηνύλ από εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ, ην νπνίν, ζα είλαη 

αζθαιηζκέλν (ΗΚΑ, θιπ) θαη ζα θαηέρεη απαξαηηήησο, ηελ αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη 

από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ θαλνληζκό ηεο ΓΔΖ. Ζ Γηεύζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ, ησλ αδεηώλ θαη ηεο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ. 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, όπνπ θξηζεί ζθόπηκν από ηελ Γηεύζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο, νη 

εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αββαηνθύξηαθνπ θαη 

ινηπώλ Αξγηώλ. 

 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κεηαηξνπή απαηηεζεί λα γίλεη θαηά ηελ θάζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο, είηε ζηα πιηθά είηε ζηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ζα γίλεη κόλν θαηόπηλ 

ζπλελλόεζεο θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Ζ εηαηξεία, κεηά από ζπλελλόεζε κε ην ηερληθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα θαηαζέζεη ζηελ Γηεύζπλζε 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα ηεξεζεί απζηεξά. 
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Β. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ. 

 

Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ν Ζιεθηξηθόο Τπνζηαζκόο Μέζεο θαη Υακειήο ηάζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Σα ηκήκαηα ηνπ Τπνζηαζκνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζπληεξεηή είλαη ηα 

εμήο : 

 

1. Υώξνη Τ/ θαη Ζ/Ε 

2. Μ/ζηέο Μέζεο Σάζεο: 2 Υ 630 kVA 

3. Πίλαθαο Μέζεο Σάζεο. 

4. Γεληθόο Πίλαθαο Υακειήο Σάζεο (ΓΠΥΣ) θαη απηνκαηηζκνί ηνπ. 

5. Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο: 630 kVA Daewoo / Marelli θαη πίλαθαο κεηαγσγήο θαη απηνκαηηζκώλ ηνπ 

Ζ/Ε 

6. ύζηεκα αληηζηάζκηζεο αέξγνπ ηζρύνο. 

 

 

Γ. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

 

Ζ εηαηξεία ππνρξενύηαη : 

 

Να αλαθνηλώλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία θάζε βιάβε ή δεκία θαη λα απνθαζηζηά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ . Ζ ζρεηηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεκηώλ, 

βιαβώλ ζα βαξύλεη ην Ννζνθνκείν . 

 

Να ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί όιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ώζηε ε ιεηηνπξγία, ε 

θαηάζηαζε θαη ε αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα πιεξνί ηνπο θαλόλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο, 

ηνπο ηζρύνληεο Διιεληθνύο θαη Δπξσπατθνύο θαλνληζκνύο, δηαηάμεηο θαη λόκνπο. 

 

Να ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία, θάζε θνξά πνπ ηνύην είλαη αλαγθαίν, πξόγξακκα 

αλαγθαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπώλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

κε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ θαη πίλαθα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθώλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.  





ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 46/2022 

 

 

Να ηεξεί θαη λα ελεκεξώλεη αλειιηπώο ηα βηβιία ή κε όπνην άιιν ηξόπν ζπκθσλεζεί ηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη επηζθεπώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη όζα ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. 

 

Να πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνκήζεηα πάζεο θύζεσο αλαγθαίσλ πιηθώλ θαη κηθξνπιηθώλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα ελεκεξώλεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο. 

 

 

Γ. ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  

 

Γ. 1. ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ Τ/ (ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ) 

ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη, κία επίζθεςε όπνπ ζα γίλνληαη 

γεληθέο ζπληεξήζεηο Τπνζηαζκνύ θαη θαηά ηηο νπνίεο ζα εθηεινύληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:  

 

 

 

Α. ςντήπηση τυν Μ/ Ησσύορ (ξηπού τύπος). 

1. Έιεγρνο ξεηίλεο Μ/ηε θαη καγλεηηθνύ ππξήλα (Γηα Μ/ηεο μεξνύ ηύπνπ)   

2. Καζαξηζκόο εζσηεξηθνύ πελίσλ Μ/ηε (Γηα Μ/ηεο μεξνύ ηύπνπ)   

3. Έιεγρνο θαηάζηαζεο θειύθνπο Μ/ηε  

4. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ αθξνθηβσηίσλ ησλ θαισδίσλ Μ.Σ. 

5. Έιεγρνο ησλ θαισδίσλ Μ.Σ θαη Υ.Σ ζην ρώξν ησλ Μ/ησλ  

6. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ κνλσηήξσλ ηνπ Μ/. 

7. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο  

8. Δμσηεξηθόο θαζαξηζκόο ηνπ Μ/. 

9. Έιεγρνο κνλώζεσλ Μ/ηε 

10. Έιεγρνο ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο Μ/ηε θαη δνθηκή ζσζηήο ιεηηνπξγίαο . 

11. Μέηξεζε γεηώζεσλ νπδέηεξνπ θόκβνπ Μ/ηε θαη κεηαιιηθώλ κεξώλ  

12. Έιεγρνη ζπζθίμεσλ   

13. Μέηξεζε κνλώζεσλ Μ/ 

14. Μέηξεζε κνλώζεσλ θαισδίσλ Μ.Σ  

15. Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Μ/ηε. 





ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 46/2022 

 

 

Β. ςντήπηση τυν κςτελών Μ/Σ. 

1. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ησλ Αζθαιεηναπνδεπθηώλ θαη ηνπ κεραληζκνύ ζέζεσο 

εθηόο, 

2. Καζαξηζκόο ησλ θπςειώλ, έιεγρνο ησλ κνλσηήξσλ, δπγώλ, κεηαζρεκαηηζηώλ ηάζεο θαη έληαζεο , 

ζπζθίμεηο θνριηώλ, ιίπαλζε ησλ ζπλδέζκσλ θιπ. 

3. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ησλ Γεησηώλ ( Γ/Σ ). 

4. Έιεγρνο ησλ αθξνθηβσηίσλ 

5. Έιεγρνο ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ζην ρώξν ησλ Κπςειώλ Μ/Σ θαη ηεο γείσζεο ησλ θπςειώλ. 

6. Καζαξηζκόο ησλ ρώξσλ. 

 

Γ. ςντήπηση τος Γενικού Πίνακα Υαμηλήρ Σάσευρ (Γ.Π.Υ.Σ). 

1. Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε ησλ Γ.Π.Υ.Σ. (κνλσηήξεο - Α/Γ – ζπζθίμεηο αθξνδεθηώλ - δπγώλ – 

ππθλσηώλ) 

2. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκώλ ησλ Α/Γ, όπσο επίζεο ησλ θπξίσλ επαθώλ θαη 

ησλ θινγνθξππηώλ, ηνπ Γ.Π.Υ.Σ. 

3. Έιεγρνο ησλ πελίσλ εξγαζίαο ( trips ) ησλ Α/Γ ησλ Μ/. 

4. Έιεγρνο ησλ  intertrips (ησλ Α/Γ ηεο Υ/Σ από ηνπο Α/Γ ησλ Μ/ ηεο Μ/Σ). 

5. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ησλ νξγάλσλ απηόκαηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλ θ. 

6. Καζαξηζκόο ησλ ρώξσλ. 

 

Γ. Γενικοί έλεγσοι τος Τ/ 

1. Μέηξεζε ησλ γεηώζεσλ (θόκβσλ θαη κεηαιιηθώλ κεξώλ). 

2. Έιεγρνο ηνπ θσηηζκνύ. 

3. Έιεγρνο ησλ ππξνζβεζηήξσλ. 

3. Έιεγρνο ησλ πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θηλδύλνπ. 

4. Έιεγρνο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ ρεηξηζκνύ. 

 

 

Γ.2. ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ Ζ/Ε (ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ). 

1. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκώλ ησλ Α/Γ, όπσο επίζεο ησλ θπξίσλ επαθώλ θαη 

ησλ θινγνθξππηώλ. 
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2. Γνθηκέο θαη έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Ε θαη ησλ ζπζηεκάησλ απηόκαηεο κεηαγσγήο.  

3. Έιεγρνο ιεηηνπξγηθόηεηαο νξγάλσλ ελδείμεσο.  

4. Έιεγρνο θαισδηώζεσλ. 

5. Γεληθή δνθηκή ηνπ πίλαθα ζε όιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε 

6. Ρύζκηζε ρξόλσλ ηνπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο ηάζεσο πεξηόδσλ, κεηά θαη άλεπ θνξηίσλ. 

7. Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ απηνκάηνπ ειέγρνπ ησλ Ζ/Ε θαη κεηαγσγήο ησλ θνξηίσλ 

αλάγθεο. 

8. Καζαξηζκόο ησλ Ζ/Ε, έιεγρνο ζηάζκεο ςπθηηθνύ πγξνύ θαη ειαίνπ, θαζαξηζκόο θίιηξσλ. 

 

 

Δ. ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ 

1. Έιεγρνο κέηξσλ πξνζηαζίαο: 

2. Έιεγρνο αλεύξεζεο θιεηδηώλ. 

3. Έιεγρνο θσηηζκνύ ρώξνπ. 

4. Έιεγρνο ππξνζβεζηήξσλ. 

5. Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο. 

 

 

Σ. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

Ζ εηαηξεία, εθηόο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ππνρξεώζεσλ ππνρξενύηαη όπσο: 

 

1. Να επηζθέπηεηαη θάζε κήλα ηνπο Τ/ γηα ηερληθή επηζεώξεζε. Ζ εκέξα  ηεο πξνζέιεπζεο ζα 

νξίδεηαη κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο εηαηξεία καο θαη ηνπ γξαθείνπ Ζ/Μ εξγαζηώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

2. Ζ εηαηξεία εθηόο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ ππνρξενύηαη κεηά από 

ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ζηείιεη ηερληθνύο εληόο ηεζζάξσλ (4) ην πνιύ σξώλ, γηα 

έιεγρν ηπρόλ βιάβεο πνπ ζα πξνθύςεη, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζ’ όιν ην 24σξν 

όισλ ησλ εξγάζηκσλ θαη κε εκεξώλ (Αξγίεο, αββαηνθύξηαθα). 

 

3. Ζ εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζέηεη ηερληθό πξνζσπηθό κε ηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή 

άδεηα θαη εκπεηξία. 
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4. Ζ εηαηξεία θαηά ηηο επηζθέςεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε  αληαιιαθηηθώλ, 

ελεκεξώλεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ή εάλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ (π.ρ. απνγεπκαηηλέο 

ώξεο) ηνλ ειεθηξνιόγν βάξδηαο θαη παξαδίδεη δε ζε απηόλ ηα παιαηά αληαιιαθηηθά. Ζ αμία ησλ παξαπάλσ 

αληαιιαθηηθώλ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.  

 

5. Ζ εηαηξεία ζα ηεξεί εηδηθό Ζκεξνιόγην επηζθέςεσλ θαη ζπληήξεζεο. 

 

 
 
 
 
 
 




