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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΔΠΙ  ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ "ΘΔΡΜΑΣΔ» ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π. 

 

Σο ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ 

 

Λαμβάνοντας σπόψη: 

 

1. Σηο  ππ΄αξηζκ. 5009/10-05-2022 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο . 

 

 

Αλαθνηλώλεη ηελ 1ε δηαβνύιεπζε επί ηνπ ζρεδίνπ ησλ   ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ , ζρεηηθά κε 

ηελ ανάθεση της σπηρεσίας «Θερμαστές» για τις ανάγκες τοσ Γ.Ν.Π.Π. 
 

1. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε εθηά (7) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο 

ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ/ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ) . 

2. Οη ελδηαθεξόκελνη, αθνύ ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, νη νπνίεο έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ , κπνξνύλ λα απνζηείινπλ εκπξόζεζκα ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε promitheion@paidon-pentelis.gr . 

3.Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ 

πνηόηεηα ηεο ππεξεζίαο. 

4.Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζα δηελεξγεζεί Πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Για ηην ανάδειξη αναδόσος παποσήρ ςπηπεζιών βαπδιών θεπμαζηών 
 

ΓΔΝΙΚΑ 

Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ παξνρήο 

ππεξεζηώλ βαξδηώλ ζεξκαζηώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο. ην 
ρξνληθό απηό δηάζηεκα ην Ννζνθνκείν έρεη αλάγθε θάιπςεο πεξίπνπ 717 
βαξδηώλ εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε. Οη ινηπέο βάξδηεο ζα θαιπθζνύλ από ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ηελ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη αηκνιέβεηεο, θαπζηήξεο, 

ελαιιάθηεο ζέξκαλζεο, αληιίεο ηξνθνδνζίαο ιεβήησλ, δίθηπα ζσιελώζεσλ, 
αηκνπαγίδεο, δνρείν ζπκππθλσκάησλ, κεησηέο πίεζεο, ζπιιέθηεο αηκνύ, 
ειεθηξηθνί πίλαθεο ηξνθνδνζίαο, ιεηηνπξγίαο θαη απηνκαηηζκνύ. Ο ρώξνο 

ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε ελ ιόγσ εγθαηάζηαζε είλαη ζην αηκνζηάζην 
(ιεβεηνζηάζην παξαγσγήο αηκνύ). Δπίζεο ζηελ εγθαηάζηαζε 

πεξηιακβάλνληαη όια ηα δίθηπα ζσιελώζεσλ, κεραλήκαηα θαη εμαξηήκαηα 
αηκνύ πνπ εμππεξεηνύλ ιεηηνπξγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, όπσο ζέξκαλζε, 
πιπληήξηα, καγεηξεία, απνζηείξσζε, δεζηά λεξά ρξήζεο, θιπ θαη βξίζθνληαη 

κέζα ζην ρώξν ηνπ αηκνζηαζίνπ. 

Οη αηκνιέβεηεο απηνί (κάξθαο IVAR) είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ην 1990 

θαη ε αηκνπαξαγσγηθή ηθαλόηεηά ηνπο είλαη 2.000 Kg/h (1395,6 KW). Οη 
θαπζηήξεο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζηνπο ιέβεηεο είλαη πηεζηηθνί 
θαπζηήξεο θαύζεο ειαθξνύ πεηξειαίνπ ηεο εηαηξείαο RIELLO ηξηβάζκηνη θαη 

ν ηύπνο ηνπο είλαη P 200 T/G. Η ζεξκνϋδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηαμηλνκείηαη 
ζηελ θαηεγνξία Β. 

Ο ρεηξηζκόο ησλ αηκνιεβήησλ απαηηείηαη λα γίλεηαη από αδεηνύρνπο 
αξρηηερλίηεο ή εξγνδεγνύο κεραληθνύο 4εο εηδηθόηεηαο. 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θάιπςεο 
717 βαξδηώλ κε απαζρόιεζε κε άηνκα εηδηθόηεηαο ΓΔ Θεξκαζηώλ, νη νπνίνη 

ζα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα θαηά λόκν πξνζόληα θαη ζα εθηεινύλ: α) δύν 
νθηάσξεο βάξδηεο θαζεκεξηλά, εληόο ηνπ 16ώξνπ (7.00’-15.00’ θαη 15.00’-

23.00’), από αξρή Μαΐνπ κέρξη  κέζα Οθησβξίνπ, εκεξνκελία θαηά ηελ 
νπνία ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε θεληξηθή ζέξκαλζε  θαη β) ηξεηο νθηάσξεο 
βάξδηεο θαζεκεξηλά, εληόο ηνπ 24ώξνπ (7.00’-15.00’, 15.00’-23.00’ θαη 

23.00’-7.00’), ην ππόινηπν δηάζηεκα ηνπ έηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ην 
ππάξρνλ κόληκν πξνζσπηθό ζεξκαζηώλ πνπ ππεξεηεί ζην Ννζνθνκείν. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζσκαηηθή αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηνπ. Δπίζεο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ 
σξαξίσλ θαη ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ζπληήξεζεο, πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Ο Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη γλώζε ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο 

απαζρόιεζεο, ην νπνίν ζα ηνπ θνηλνπνηείηαη κε ηειενκνηνηππία θαη ζα 
θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ελόο 
εξγαδνκέλνπ, ν Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα ηνλ αληηθαζηζηά, θαιύπηνληαο ηε 

βάξδηα κε άιινλ εξγαδόκελν κε ηα ίδηα πξνζόληα θαη ελεκεξώλνληαο 
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εγγξάθσο ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Όιν ην πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ ζα έρεη 

ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη ηελ νξηδόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηα 
αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά ώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ λα 

ηεξεί εκεξνιόγην ιεηηνπξγίαο γηα θάζε αηκνιέβεηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 
ηεο Τ.Α. νηθ. 10735/651/2012 (ΦΔΚ 2656/Β΄/28-9-2012). ην εκεξνιόγην 

ζα αλαγξάθνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ θάζε νθηώ 
(8) ώξεο, κεηξήζεηο θαη ελδείμεηο από ηνλ αηκνιέβεηα, ζύκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή. Δπίζεο ζα αλαγξάθνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη ζηνηρεία: Ηκεξνκελία, Ώξεο ιεηηνπξγίαο, Πίεζε 
ιεηηνπξγίαο αηκνύ, θιεξόηεηα θαη ε Δλεξγόο Ομύηεηα (pΗ) λεξνύ, πίεζε 

ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο ηξνθνδνζίαο λεξνύ, ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ θαη 
δείθηεο αηζάιεο, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαζεκεξηλή 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αηκνιέβεηα. Δπίζεο ζα αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην 
άξζξν 9 ηεο Τ.Α. νηθ. 10735/651/2012 (ΦΔΚ 2656/Β΄/28-9-2012). 

Δπηπιένλ ζα θαηαρσξνύληαη όιεο νη παξαηεξνύκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο, 
θαζώο θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηώλ, ή νπνηαδήπνηε 
ζρεηηθά ζηνηρεία απαηηνύληαη ζηε ζύκβαζε. Σέινο ην εκεξνιόγην ζα πξέπεη 

λα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ ζεξκαζηή βάξδηαο, λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή 
ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαη ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη λα 

δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ επόκελν έιεγρν ηνπ αηκνιέβεηα. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία ζηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επίβιεςεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ζεξκνϋδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Η εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα έρεη 
απνθηεζεί από αλάινγεο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη ζε κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζα ζπλνδεύεηαη κε βεβαηώζεηο 
θαιήο εθηέιεζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο νη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 
πξνβαίλνπλ νη ζεξκαζηέο είλαη νη εμήο: 

Μηνιαίες εργαζίες: Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αηκνπαγίδσλ, Έιεγρνο 

ιεηηνπξγίαο βαιβίδσλ αζθαιείαο αηκνιεβήησλ, Έιεγρνο ζνξύβνπ αληιηώλ, 
Έιεγρνο θαη γξαζάξηζκα αληιηώλ θαη αηκνθξαθηώλ. 

Εβδομαδιαίες εργαζίες: Έιεγρνο ζπκθσλίαο πηεδνζηαηώλ κε 
καλόκεηξα, Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο αηκνιεβήησλ, Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 
εμαξηεκάησλ κείσζεο αηκνύ, Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνύ ηνπ 

δνρείνπ ζπκππθλσκάησλ, Υεηξνθίλεηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ 
ησλ δεμακελώλ ζπκππθλσκάησλ, Έιεγρνο ζνξύβνπ θαη ζηεγαλόηεηαο ησλ 

αληιηώλ ησλ δεμακελώλ ζπκππθλσκάησλ. 

Ημερήζιες εργαζίες: Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο αληιηώλ, Καηαγξαθή σξώλ 
ιεηηνπξγίαο αηκνιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ, Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο αληιηώλ. 

Εργαζίες ζε κάθε βάρδια: Έιεγρνο ησλ πδξνδεηθηώλ ησλ αηκνιεβήησλ, 
Έιεγρνο ζηάζκεο ύδαηνο ηνπ ζεξκνδνρείνπ παξνρήο λεξνύ αηκνιεβήησλ, 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αληιίαο ηεο δεμακελήο ηξνθνδνζίαο λεξνύ 
αηκνιεβήησλ, Έιεγρνο ηεο ζθιεξόηεηαο ηνπ λεξνύ ηνπ απνζθιεξπληή ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ, Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο δηθηύνπ ζσιελώζεσλ. 

Εργαζίες ανά ηεηράωρο: Δξγαζίεο ζηξαηζώλαο αηκνιεβήησλ. 
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Δπίζεο ηα θαζήθνληα ηνπ ζεξκαζηή ζα δηέπνληαη από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Δπεηδή νη αηκνιέβεηεο αλήθνπλ 
ζηελ θαηεγνξία Β ε επηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζώο θαη ν ρεηξηζκόο 
ηνπο ζα γίλεηαη από αδεηνύρν αξρηηερλίηε ή εξγνδεγό κεραληθό 4εο 

εηδηθόηεηαο (Π.Γ. 115/2012/ΦΔΚ 200/Α/17.10.2012, άξζξν 14). Οη 
απαηηνύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη άδεηεο ησλ ζεξκαζηώλ θαζνξίδνληαη από ην 

Π.Γ. 115/2012/ΦΔΚ 200/Α/17.10.2012, άξζξν 12. 

Κάζε ζεξκαζηήο ππνρξενύηαη: Να έρεη αδηάιεηπηε παξνπζία ζην ρώξν 
ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νθηάσξεο βάξδηάο ηνπ. Να ηεξεί ην 

βηβιίν ζεξκαζηώλ κε ππνγξαθή ηνπο θαη ππνγξαθή ηνπ ππεύζπλνπ 
Αλαδόρνπ. 

Να παξαθνινπζεί ηα όξγαλα έλδεημεο θαη γεληθά όιε ηε ιεηηνπξγία ησλ 
αηκνιεβήησλ θαη ηνπ δηθηύνπ ζέξκαλζεο, Να επηβιέπεη θαη επηηεξεί ηνπο 
αηκνιέβεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζσζηόηεξεο ιεηηνπξγίαο, Να βξίζθεηαη ζε 

ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ηελ επίιπζε θάζε 
πξνβιήκαηνο πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη θαη γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, Να έρεη ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππάξρνληεο 
ζεξκαζηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, Να εθηειεί όια ηα θαζήθνληά ηα νπνία 
πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα ηνπο ζεξκαζηέο. 

Ο Αλάδνρνο ζα επζύλεηαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε όισλ ησλ παξαπάλσ 
θαζεθόλησλ ησλ ζεξκαζηώλ.  

Σα απαηηνύκελα κηθξναλαιώζηκα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, επίβιεςε θαη 
επηηήξεζε ηνπ αηκνζηαζίνπ, όπσο πεηξέιαην, γξάζν, ιηπαληηθά, ρεκηθά, 
πιηθά θαζαξηζκνύ, δελ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ηα πιηθά απηά δελ 

πεξηιακβάλνληαη όζα απαηηνύληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ, εθηόο αλ 
νη βιάβεο απηέο πξνθύςνπλ από ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ ή ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθό ηνπ 
κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, όξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα 

κέζα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία. 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππ’ όςε ηνπ νηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ. Ο Αλάδνρνο ζα 

είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ζηελ ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο 
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ θαιή, αζθαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο αηκνύ, αιιά θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ 

ζέξκαλζεο θαη ρξήζεο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ 
ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο, πεξηνπζίαο θαη 

νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθώλ ή πεξηνπζηαθώλ πιηθώλ ή άιισλ αγαζώλ 
παληόο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ησλ αζζελώλ, ησλ επηζθεπηώλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη από ηελ πιεκκειή εθηέιεζε 
ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ 

ππνρξεώζεσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά ή 
βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί από εξγαηηθό αηύρεκα ζην πξνζσπηθό ηνπ. 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ην Ννζνθνκείν από θάζε πιεξσκή γη’ 
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απηέο ηηο δεκηέο ή βιάβεο θαζώο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη 

επηβαξύλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο, εθηόο αλ ε δεκηά ή βιάβε πξνθύςεη από 
ελέξγεηα ή ππαηηηόηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αλαγλσξηζκέλεο από ην Διιεληθό Γεκόζην, ην 
πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί ζην Ννζνθνκείν, εθόζνλ απηό δελ ππάγεηαη ζηηο 

θνηλσληθέο αζθαιίζεηο, νύηε θαιύπηεηαη ε αζθάιηζε απηή κε ηηο πάζεο 
θύζεσο εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη από ην Νόκν γηα ηνπο αζθαιηζηηθνύο 
νξγαληζκνύο, γηα ηηο νπνίεο εηζθνξέο επζύλεηαη θαη επηβαξύλεηαη 

απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 
ακνηβή ηνπ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί όινπο ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο γηα 

ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία), ηηο ακνηβέο, ην σξάξην εξγαζίαο, ηηο 
θνηλσληθέο παξνρέο θαη απνδεκηώζεηο, ηνπο θόξνπο θιπ θαη ζα επζύλεηαη 
έλαληη ησλ Διιεληθώλ Αξρώλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ 

πξνθύπηεη από απηέο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθπιεξώλεη όιεο ηνπ ηηο 
ππνρξεώζεηο απέλαληη ζην Γεκόζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο θαη ζε θάζε 

ηξίην. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ λα ηεξεί 
ερεκύζεηα ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή ηνπο, θαηά 
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην 
απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ηνπ, όηη ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκά λα 

ειέγρεη, κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ηηο απνζθεπέο ηνπο θαηά ηελ 
απνρώξεζή ηνπο, εάλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. Ο Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ην πξνζσπηθό ηνπ κε άιιν, ζε πεξίπησζε πνπ 

απηό απαηηεζεί από ην Ννζνθνκείν. Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξέπεη 
λα γλσξίδεη άςνγα ηελ Διιεληθή γιώζζα, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε 

δπλαηή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε ηξίηνπο. 
Αιινδαπνί κπνξνύλ λα εξγάδνληαη κόλνλ εθόζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη από ην λόκν. 

Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε ζε ηξίην πξόζσπν ησλ ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ (ππεξγνιαβία), θαζώο θαη ε εθρώξεζε ή 
ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ ζε νηνδήπνηε ηξίην θπζηθό ή 

λνκηθό πξόζσπν. 

Ο Αλάδνρνο, σο πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζα πξέπεη, 
γηα θάζε έλαλ από ην πξνζσπηθό ηνπ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ εθηέιεζε 

ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, λα ππνβάιεη ζπλνπηηθό βηνγξαθηθό 
ζεκείσκα, ζπλνδεπόκελν από αθξηβή αληίγξαθα ησλ αδεηώλ θαη ησλ 

βεβαηώζεσλ πξνϋπεξεζίαο, από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηεη ην αληηθείκελν 
απαζρόιεζεο θαη ν ρξόλνο εκπεηξίαο, θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε 
επηβεβαίσζεο ησλ πξνζόλησλ ηνπο θαη απνδνρήο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο πνπ 

απνξξένπλ από ηελ παξνύζα. 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ν Αλάδνρνο εθηειεί πιεκκειώο ηα 

θαζήθνληά ηνπ θαη δελ πιεξνί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 
ζύκβαζε, ην Ννζνθνκείν δύλαηαη λα εθαξκόζεη ζεηξά κέηξσλ, όπσο 
έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιόγην ζπληήξεζεο, έγγξαθεο ζπζηάζεηο, 

δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ, πεξηθνπέο επί 
ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο (απνκεηώζεηο), απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνύ, απαίηεζε θαηαβνιήο απνδεκηώζεσλ θιπ. ε 
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αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζύκβαζεο θαη εθόζνλ ν Αλάδνρνο δελ 

ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο θαη ηα άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ην 
Ννζνθνκείν, πξνβιέπεηαη ε θήξπμή ηνπ σο έθπησηνπ, κε παξαθξάηεζε ησλ 
εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαη ηε ιήςε νπνηνλδήπνηε άιισλ κέηξσλ θαη 

ελεξγεηώλ (ελδίθσλ ή κε) πνπ ην Ννζνθνκείν ζα θξίλεη σο πξνζθνξόηεξα 
γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ. Η θήξπμε ηνπ Αλαδόρνπ σο 

έθπησηνπ, γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

Δάλ ζην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί από ηνλ 

παξόληα δηαγσληζκό, θαηαθπξσζεί αληίζηνηρνο δηαγσληζκόο , ε ζύκβαζε ζα 
ιήμεη απηόκαηα. Δάλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηξνπνπνηεζνύλ νη 

ηερληθνί όξνη ηεο ζύκβαζεο, θαηά ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα πξνθιεζεί 
νηθνλνκηθή κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηεο ζύκβαζεο, ηόηε ζα ππάξρεη 
αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή, είηε επί πιένλ, είηε επί έιαηηνλ. Σν Ννζνθνκείν 

είλαη ππνρξεσκέλν λα ιακβάλεη ππ’ όςε ηνπ ηηο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο θαη 
αλαθνξέο ηνπ Αλαδόρνπ, σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

αηκνζηαζίνπ, πξνβαίλνληαο ζηηο απαξαίηεηεο πξνιεπηηθέο θαη επηζθεπαζηηθέο 
ζπληεξήζεηο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία 
ηνπο. 

Καλέλαο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο δελ επζύλεηαη γηα παξάιεηςε 
εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη 

απόξξνηα αλσηέξαο βίαο, δειαδή ζπλζεθώλ πνπ δηαθεύγνπλ ηνπ ειέγρνπ 
ηνπ ζπκβαιινκέλνπ, εθόζνλ έρεη επηδείμεη ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη 
επηκέιεηα ελόο ινγηθνύ θαη ζπλεηνύ ζπκβαιιόκελνπ θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα 

πξνβιεθζνύλ θαη απνηξαπνύλ από απηόλ. 

Δλδεηθηηθά, γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο ζπληζηνύλ: Α) Θενκελίεο, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, πιεκκύξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο, Β) Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ 
ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη κεξώλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

εγθαηαζηάζεηο ζα επηηεξνύληαη από πξνζσπηθό αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ, Γ) 
Δπηβνιή ζηξαηησηηθνύ λόκνπ, πνιεκηθή ζύξξαμε, εκπάξγθν. 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΡΓΙΩΝ ΘΔΡΜΑΣΩΝ 

 

Μόληκν πξνζσπηθό λνζνθνκείνπ : 1 άηνκν 

Δξγάζηκεο εκέξεο/βάξδηεο : 

52 εβδνκάδεο ρ 5 εκέξεο/εβδνκάδα = 260 εκέξεο (βάξδηεο) 

Αθαηξείηαη 

Καλνληθή άδεηα :                                         25 

Αξγίεο :                                                       10 

Αλαξξσηηθή άδεηα / νθεηιόκελα ξεπό :     15 

Τπόινηπν :                                               210 βάξδηεο 

 

Μήλεο 24σξεο ιεηηνπξγίαο ιεβήησλ : Ιαλ, Φεβ, Μαξ, Απξ, Οθη/2, Ννε, 

Γεθ. 



ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 ΣΚ 15236 ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗ 210-8036200 ΦΑΞ 21033012 
 

7 

ύλνιν εκεξώλ 24σξεο ιεηηνπξγίαο : 197 εκέξεο 

Μήλεο 16σξεο ιεηηνπξγίαο ιεβήησλ : Μάηνο , Ινπλ, Ινπι, Απγ, επ, 
Οθη/2   

ύλνιν εκεξώλ 16σξεο ιεηηνπξγίαο : 168 εκέξεο 

 

Άξα: 

197 εκέξεο ρ 3 βάξδηεο/ εκέξα = 591 βάξδηεο 

168 εκέξεο ρ 2 βάξδηεο/ εκέξα = 336 βάξδηεο 

ύλνιν βαξδηώλ έηνπο :               927 βάξδηεο 

 

Βάξδηεο ζεξκαζηώλ πνπ πξέπεη λα θαιπθζνύλ από εμσηεξηθό ζπλεξγείν  

927 – 210 = 717 βάξδηεο 

 

H ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
 


