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ΘΕΜΑ :   Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ ςυλλογισ προςφορϊν για τθν  
Εθάπαξ ζςνηήπηζη κλιμαηιζηικών μονάδυν ΜΕΘ –Υειποςπγείυν, με καθαπιζμό 

αεπαγυγών & ανηικαηάζηαζη όλυν ηυν θίληπυν ζηο Γ.Ν.Π.Π. CPV 45259000-7, 

προσπολογισμός 4.500,00€  ζε βάπορ ηυν ΚΑΕ 887, 1439 ηος πποϋπολογιζμού 

ηος Νοζοκομείος οικ. έηοςρ 2021 

 
ΧΕΣ. : 1. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2. Σο ΦΕΚ 1110/30-12-2019  «Διοριςμόσ Κοινοφ Διοικθτι ςτα 
διαςυνδεόμενα ΝΠΔΔ Νοςοκομείων Γ.Ν.Α «ιςμανόγλειο - Αμαλία 
Φλζμιγκ» και «Γ.Ν. Παίδων Πεντζλθσ». 
3.Σο ΦΕΚ 37/21-01-2020 (ηεύσορ ΤΟΔΔ) «Διοπιζμόρ Αναπληπώηπιαρ Διοικήηπιαρ ζηο 

Γ.Ν. Παίδυν Πενηέληρ»  

4.Την σπ.αριθμ. 2685/11-2-2020 Απόθαζη , ζτεηικά με ηην εκτώρηζη 

αρμοδιοηήηων ζηοσς Αν. Διοικηηές ηοσ ζσγκροηήμαηος. 

5. Σθν υπ.αρικμ.  Απόφαςθ Αν.Διοικιτριασ ςχετικά με τθν α) Έγκπιζη 

ζκοπιμόηηηαρ δαπάνηρ ύτοςρ 4.500,00€  ζςμπεπιλ. ΦΠΑ για ηην Εθάπαξ 

ζςνηήπηζη κλιμαηιζηικών μονάδυν ΜΕΘ –Υειποςπγείυν, με καθαπιζμό αεπαγυγών 

& ανηικαηάζηαζη όλυν ηυν θίληπυν ζηο Γ.Ν.Π.Π.  CPV 45259000-7,  ζε βάπορ 

ηυν ΚΑΕ 887, 1439 ηος πποϋπολογιζμού ηος Νοζοκομείος οικ. έηοςρ 2021 β) 
Διενέπγεια ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ , γ) Έγκπιζη επιηποπήρ 

αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών. 
6. Σην ςπ.απιθμ. Δ50/19 ύμβαζη μεηαξύ ηος ΓΝΠΠ και ηηρ εηαιπίαρ «CLIMASHOP 

I.K.E.» ΑΓ. ΑΡΑΝΣΑ 11, ΣΗΛ. 210-9324102 ΦΑΞ 210-9310540, σπονικού 

διαζηήμαηορ από 13/07/2020 έυρ 12/07/2021. 

7. Ρελ ππ.αξηζκ. 09/31-5-2021 Απφθαζε ΓΠ, ζρεηηθά κε ηελ ηελ έγθξηζε 

δηελέξγεηαο ηνπ ΠΓ44/20 λένπ Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ην ηεχρνο 

δηαθήξπμεο, ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Αλάιεςεο πνρξέσζεο θαη ηελ έγθξηζε 
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επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηεο 

πεξεζίαο «ΤΝΣΗΡΗΗ KΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΧΝ ΣΟΤ 

Γ.Ν.Π.Π.»  (ΑΓΑ:ΤΕΜΔ4690Υ5-24Ο) 
8. Σο ςπ. απιθμ. 7523/22-07-2021 έγγπαθο ηηρ Yποδιέςθςνζηρ Τεσνικήρ Τπηπεζίαρ, 
ζσεηικά με ηην αναγκαιόηηηα ηηρ νέαρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρμε ηιρ ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ ηηρ πποηγούμενηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ. 
 

 
 

Σο  Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχετικά, 
προβαίνει ςτθν διενζργεια Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ  Ενδιαφζροντοσ για την Εθάπαξ 

ζςνηήπηζη κλιμαηιζηικών μονάδυν ΜΕΘ –Υειποςπγείυν, με καθαπιζμό αεπαγυγών & 

ανηικαηάζηαζη όλυν ηυν θίληπυν ζηο Γ.Ν.Π.Π. προκειμζνου να καλυφκοφν οι άμεςεσ  
ανάγκεσ, με τθν διαδικαςία ςυλλογισ τουλάχιςτον τριϊν κλειςτϊν προςφορϊν,  με 
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή  όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ –
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ,  τθσ παροφςασ όπου αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ.  
 
Αντικείμενο τησ πρόςκληςησ : Εθάπαξ ζςνηήπηζη κλιμαηιζηικών μονάδυν ΜΕΘ –

Υειποςπγείυν, με καθαπιζμό αεπαγυγών & ανηικαηάζηαζη όλυν ηυν θίληπυν ζηο Γ.Ν.Π.Π. 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ :  Σζςςερισ χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (4.500,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΠΑ  
 
Κριτήριο κατακφρωςησ : χαμηλότερη τιμή                                 
 
ΤΜΒΑΗ : ΝΑΙ 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ : ΟΧΙ  
 
ΙΧΤ και ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ: Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ για τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω 
εργαςιϊν ορίηεται ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν ανάκεςθ και τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ., θ δε πλθρωμι κα γίνει μετά τθν παράδοςθ – παραλαβι των εργαςιϊν. 

 
Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, Θα πρζπει 

να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη 
γραμματεία».  

 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακϊν  ημερϊν  από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ 
διενζργειασ τθσ παροφςασ. 
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ του 
Ν4412/2016, ςτο site τθσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Νοςοκομείου 
(www.paidon-pentelis.gr ). 
 
Τποβολή προςφοράσ: Η υποβολι προςφορϊν μπορεί να γίνεται κάκε μζρα από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Νοςοκομείου.   
Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ιδιοχείρωσ, 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ ςτθ 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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διεφκυνςθ:  Ιπποκράτουσ 8, Π. Πεντζλθ ΣΚ 15236 τθν παρακάτω 
θμερομθνία και ϊρα. 
Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία πρωτοκόλλου τθσ 
Τπθρεςίασ , που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. 
 
Τποβολή προςφορϊν  ζωσ τθν   4/8/2021 , θμζρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ϊρα 14.30μ.μ 
Αποςφράγιςη προςφορϊν: 5/8/2021 θμζρα ΠΕΜΠΤΗ και ϊρα 09.00π.μ 
 
H αξιολόγηςη  των υποβληθζντων προςφορϊν θα διενεργηθεί από την  
ςυςταθείςα επιτροπή. 
 
 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
 
 
2.1  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςτο 
αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ υπθρεςίασ,  που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερϊν 
διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ 
Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ι προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ που 
ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και τα οποία πλθροφν τουσ 
όρουσ που κακορίηονται ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ. 

2.2 Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι 
μορφι για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ 
διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα Τπθρεςία κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων 
θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να 
περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, 
υποχρεοφται να το πράξει. 

2.3  Σα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι 
εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να 
προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν 
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ  

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Α.  Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ.  

 ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο τοποθετοφνται τα παρακάτω δικαιολογητικά  
πρότυπα και αντίγραφα (επί ποινήσ απόρριψησ) 

(1) Ενημερωμζνη Τπεφθυνη Δήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, 
ςυμφϊνωσ περ. (αα) του εδ.(β) του άρκρου 93 του Ν 4412/2016, θ οποία πρζπει 
να φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν 
θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςη του γνήςιου υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
τα ΚΕΠ και ςτθν οποία :  

(α) να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν.  
(β) να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ:  
1) Δεν υπάρχει εισ βάροσ τουσ τελεςίδικη καταδικαςτική απόφαςη για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα ςτην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2) Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενήμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του 
ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3) Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ καταςτάςεισ ςτην παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελητήριο ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 75 
του Ν. 4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα 
Τπθρεςία για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που 
αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ςυμφϊνωσ του άρκρου 80 
του Ν.4412/2016 και εφόςον ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςτον προςφζροντα να 
οφείλει ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των είκοςι (20) θμερϊν από τθν ςχετικι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, να προςκομίςει 
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικτικό ζγγραφο νομιμοποίηςησ του προςφζροντοσ (παραςτατικό 
/ζγγραφο ςφςταςθσ εταιρείασ) ςυμφϊνωσ περ. (γγ) του εδ. (β)του άρκρου 93 του 
Ν.4412/2016.  
(3) Παραςτατικό εκπροςϊπηςησ, εφόςον οι ανάδοχοι ςυμμετζχουν ςτο 
διαγωνιςμό με εκπρόςωπο τουσ ςυμφϊνωσ περ. (δδ) του εδ. (β) του άρκρου 93 του 
Ν 4412/2016. 
 

 
Β. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η τεχνική  προςφορά ςε δφο αντίγραφα   
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(πρωτότυπο- αντίγραφο) με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ . τον εν λόγω 
φάκελο τοποκετείτε ςυμπληρωμζνοσ ο Πίνακα υμμόρφωςησ ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ) 
καθϊσ και η Βεβαίωςη τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Νοςοκομείου ότι 
ζλαβαν πλήρη γνϊςη των εργαςιϊν και των ειδικϊν τοπικϊν ςυνθηκϊν οι 
υποψήφιοι. 

  
Γ. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομική προςφορά ςε δφο 
αντίγραφα ( πρωτότυπο- αντίγραφο) και κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία 
τθσ προςφοράσ, ςτθν οποία κα αναγράφεται και το ποςοςτό Φ.Π.A. (%) ςτο οποίο 
υπάγονται οι υπθρεςίεσ  και κα βαρφνει το φορζα,  κακϊσ και τθν ιςχφ τθσ 
προςφοράσ. 
υμπληρωμζνο τον Πίνακα Οικονομικήσ προςφοράσ  ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ). 

 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςη υποβολήσ τουσ 
απορρίπτονται. 

 
Η μη ςυμμόρφωςη προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτήςεισ 
ςυνεπάγεται την απόρριψη τησ προςφοράσ. 

 
 

 
ΤΜΒΑΗ 

 
Μεταξφ του Γ.Ν.Π.Π και του ανάδοχου, κα υπογραφεί Ιδιωτικό υμφωνθτικό για 
τθν ανωτζρω  παροχι υπθρεςιϊν. 
 
O ανάδοχοσ ςτον οποίο Θα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 
προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, για υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ. 
  
Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ 
όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν οικονομικι και τεχνικι προςφορά του αναδόχου. Θα 
διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ 
προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Σο κείμενο του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ κα 
κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν.  
 
 

 
ΚΡΑΣΗΕΙ  

Σον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ ενδεικτικζσ κάτωκι κρατιςεισ που ιςχφουν ι 
κα επιβλθκοφν, πλθν του αναλογοφντα Φ.Π.A. ο οποίοσ βαρφνει το Νοςοκομείο. 
 

1. 2% υπζρ ψυχικισ υγείασ του Ν. 3580/07 άρκρο 6 
2. 0,07% υπερ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΑΔΗΤ) 
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3. 0,06% υπερ Αρχισ Προδικαςτικϊν διαφορϊν 

4. 3% Χαρτόςθμο επί προγενζςτερων κρατιςεων με α.α 2 ,3  

5. 20% ΟΓΑ χαρτοςιμου επι του 3% χαρτόςθμου με α.α. 4  

6. 8% παρακράτθςθ φόρου 

7. 4% παρακράτθςθ φόρου 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 
«ε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν 
ανακζτουςα αρχι εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ 
από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Π.Δ. 
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ 
χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι 
του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 
πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ». 
 
 
 
 

Η ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

 

ΕΤΣΑΘΙΑ ΚΑΣΟΙΚΟΤ 
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ 
 

ΕΦΑΠΑΞ ΕΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΧΝ ΜΕΘ-ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΧΝ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π.  

 
Ζ πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ηηο εξγαζίεο εθάπαμ ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θάησζη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ. Ζ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ πξνο ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πεξηιακβάλεηαη 

ζην «Ξαξάξηεκα Α» ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.   

 

1. Αληηθείκελο ηφλ εργαζηώλ 

Ρν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, πεξηιακβάλεη:  

1.1. Ρηο εξγαζίεο εθάπαμ ζπληήξεζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Κνλάδαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη ησλ Σεηξνπξγείσλ Α & Β (Ξαξάξηεκα «Β» 

παξάγξαθνο Α).  

1.2. Ρηο εξγαζίεο εθάπαμ ζπληήξεζεο ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ηνπ Γ 

ρεηξνπξγείνπ (Ξαξάξηεκα «Β» παξάγξαθνο Β) 

Νη εηήζηεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ΘΘΚ ησλ ρεηξνπξγείσλ ζα εθηειεζζνχλ 

Παββαηνθχξηαθν, θαηφπηλ ζρεηηθήο ππφδεημεο απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, ελψ νη 

εηήζηεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ΘΘΚ ηεο ΚΔΘ ζα εθηειεζζνχλ θαινθαηξηλνχο 

κήλεο φηαλ ε ΚΔΘ ζα είλαη θιεηζηή. 

  

Οεηά ζεκεηψλεηαη φηη φια ηα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ  

απνιχκαλζε θαη αξσκαηηζκφ ησλ θιηκαηηζηηθψλ θαη ησλ δηθηχσλ, ζα ππφθεηληαη 

ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δλδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

πρηλ ηελ εθαρκογή ηοσς. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ 

Δπηηξνπή Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, φια ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα πηζηνπνίεζεο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα απηψλ γηα ρξήζε 

ζε λνζνθνκεία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ ρξήζε 

ησλ ζθεπαζκάησλ ρσξίο ηελ αλσηέξσ έγγξαθε έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή.  

 

Νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη ρσξίο θακία δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε ηερληθή ππεξεζία 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ  

εξγαζηψλ (άξζξν 6), ελψ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ δεκηέο ζηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

   

 

2. Γεληθές σποτρεώζεης Αλαδότοσ 

 Ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ππνρξενχηαη λα 

ιακβάλεη ηα θαηά λφκν αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

απφ αηπρήκαηα γηα ηα νπνία θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε. 

 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο 

λφκνπο, δηαηάγκαηα, νδεγίεο θαη γεληθά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη 

θαλνληζκνχο. 

 Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ πνπ ζα θαηέρεη ηηο 

θαηά λφκν απαηηνχκελεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά. Ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, θάζε κέηξν 

απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε έκπεηξν πξνζσπηθφ, ηνπ 

νπνίνπ είλαη ν απνθιεηζηηθφο εξγνδφηεο θαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη 

παληφο ηξίηνπ γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο. Νη θάζε είδνπο θαηαβνιέο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα φιν 

ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

 Ζ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ ππνβνιή εληχπνπ ζπληήξεζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ 
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Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πην έληππν ζπληήξεζεο ζα 

αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ εθηειέζζεθαλ θαζψο θαη ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

 Νη δηαγσληδφκελνη πξηλ ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο σποτρεούληαη λα 

επηζθεθζνχλ φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφςε έξγν γηα λα 

ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ζπλζεθψλ. Θαηά ηελ επίζθεςε ηνπο ζα 

παξαιακβάλνπλ βεβαίσζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, φηη ν 

δηαγσληδφκελνο έρεη γλσξίζεη κε επηηφπηα εμέηαζε ηεο ζέζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ρψξσλ, ησλ πξνζπειάζεσλ πξνο απηνχο, ηεο 

ζεκεξηλήο (δει θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ δηαγσληζκνχ) θαηάζηαζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη φηη έρεη ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα 

επηδξάζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ζην 

θφζηνο ηνπο. Ζ βεβαίσζε ηεο Ρερληθήο ππεξεζίαο ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ππνςήθηνπ. 

 
3. Δηθαηούκελοη ζσκκεηοτής 

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη θπζηθά (ζπλεξγαηηθφ ζρήκα θπζηθψλ πξνζψπσλ ή 

θνηλνπξαμία θπζηθψλ πξνζψπσλ) ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο 

παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 Δπεηδή ην έξγν αθνξά Λνζνθνκείν θαη πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ πνπ αθνξά 

ΚΔΘ & Σεηξνπξγεία φπνπ απαηηείηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζκνχ 

θαζ' φιε ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ νη 

αλσηέξσ αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη νη  ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ, ζην 

κφληκν πξνζσπηθφ ηνπο, ηοσιάτηζηολ δύο Σετληθούς υσθηηθώλ 

εγθαηαζηάζεφλ νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ άδεηα Δξγνδεγνχ Τπθηηθνχ,  κε ηα 

αλάινγα έγγξαθα,  φπσο πξνβιέπεηαη απφ  ηηο  δηαηάμεηο ηνπ  ΞΓ 1/2013 ΦΔΘ 

Α’ 3/2013, (άξζξν 3 παξα. 3 θαη άξζξν 7 παξα.1). Οη Εργοδεγοί Φσθηηθοί 

ζα πρέπεη λα δηαζέηοσλ Πηζηοποηεηηθό Καηεγορίας Ι, ζύμθυνα κε ηελ ΘΑ 

18694/658/Δ 103 ΦΔΘ Β/1232/2012 θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 2067/2015. 

Ρα αλσηέξσ, ζα απνδεηθλχνληαη κε ππνβνιή αληηγξάθσλ ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ 

θαη πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη κε ηνλ Ξίλαθα Ξξνζσπηθνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο κε ην  πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. 

 Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπο, 

Κεραλνιφγν-Κεραληθφ ή Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ γηα ηελ επίβιεςε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Ρν αλσηέξσ, ζα απνδεηθλχεηαη κε ππνβνιή αληηγξάθνπ 

ηνπ πηπρίνπ & ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, θαζψο θαη κε ηνλ Ξίλαθα Ξξνζσπηθνχ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

 Λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία) ζε ζπληήξεζε θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ Λνζνθνκείσλ (λα 

πξνζθνκηζηνχλ αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο  ή/θαη ζπκβάζεηο). 

 Ρα  Φπζηθά (ζπλεξγαηηθφ ζρήκα θπζηθψλ  πξνζψπσλ,  θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή 

εηαηξηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ) ή Λνκηθά πξφζσπα (Δηαηξείεο φισλ  ησλ 

κνξθψλ) πρέπει λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ  ISO 9001:2008, πεξί πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε πεδίο εθαρκογής αλάιογες εργαζίες, 

πνπ λα πηζηνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ  Θαλνληζκψλ αξηζ. 517/2014 & 

2067/2015, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 Λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ΗSO 14001:2004 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε πεδίο εθαρκογής αλάιογες εργαζίες, πνπ λα πηζηνπνηεί 

ηηο απαηηήζεηο ησλ  Θαλνληζκψλ αξηζ. 517/2014 & 2067/2015, αληίγξαθν ηνπ 

νπνίνπ ζα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 Λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ΔΙΝΡ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 πεξί 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο γείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, κε πεδίο 

εθαρκογής αλάιογες εργαζίες, πνπ λα πηζηνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Θαλνληζκψλ 517/2014 & 2067/2015, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα θαηαζέζεη κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ. 
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 Λα δηαζέηνπλ αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζχκθσλα κε ην Λ.3844/2010 

(άξζξν 24) θαη ΞΓ 1/13 (άξζξν 7), πνπ λα θαιχπηεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ. Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 Νη δηαγσληδφκελνη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ  

βεβαίσζε φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ νπνία 

κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Όια ηα παραπάλφ δεηούκελα έγγραθα, ζα πρέπεη λα θαηαηεζούλ από ηοσς 

σπουήθηοσς κε ηελ Σετληθή προζθορά ηοσς, ε δε κε σποβοιή ηοσς 

ζσληζηά ιόγο απόρρηυες ηες προζθοράς. 

 

4. Οηθολοκηθή προζθορά σπουεθίφλ 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ ζα πεξηιακβάλνληαη όιες 

οη εργαζίες ποσ περηγράθοληαη ζηελ παρούζα ηετληθή προδηαγραθή, 

θαζώς θαη ε προκήζεηα ηφλ σιηθώλ θαζαρηζκού θαη αποιύκαλζες. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφθηιηξα θαη ζαθθφθηιηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο 

ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1.1 θαη 1.2, kai  ηα απόισηα θίιηρα ηες 

παραγράθοσ 1.1, ζα προκεζεσζούλ από ηολ σπουήθηο Αλάδοτο θαη ζα 

περηιακβάλοληαη (ιογίδοληαη) ζηελ οηθολοκηθή ηοσ προζθορά. Νη 

πξνδηαγξαθέο ησλ σο άλσ θίιηξσλ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Ξαξάξηεκα Α» 

(παξάγξαθνη 1.6 θαη 2.6.)  

Ζ δαπάλε ησλ ινηπψλ αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ πηζαλφλ 

απαηηεζνχλ (ςπθηηθά πγξά, ηκάληεο, ξνπιεκάλ θιπ), γηα ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο, ζα βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

απαηηεζνχλ αληαιιαθηηθά ή αλαιψζηκα ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ 

Ρερληθή ππεξεζία γηα ην θφζηνο απηψλ θαη ην Λνζνθνκείν ζα απνθαζίδεη εάλ ζα 

αλαζέηεη ηελ  πξνκήζεηα απηψλ ζηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή ζα πξνκεζεχεηαη απηά 

απφ άιινπο πξνκεζεπηέο. Απαηηείηαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο απφ ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ πιηθψλ, δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηηο επίζεκεο ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ, φπσο εθάζηνηε 

δηακνξθψλνληαη (εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ). 

Πηελ σο άλσ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο ελδεηθηηθά: κηζζνί πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, δαπάλεο κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, 

δαπάλεο εμνπιηζκνχ, θφξνη, θξαηήζεηο θαη ελ γέλεη θάζε δαπάλε έζησ θαη εάλ δελ 

θαηνλνκάδεηαη ξεηά αλσηέξσ αιιά απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ.  

Η ζύγθρηζε ηφλ οηθολοκηθώλ προζθορώλ ζα γίλεη αποθιεηζηηθά βάζεη ηες 

ζσλοιηθής ηηκής ποσ ζα περηιακβάλεη ηο θόζηος όιφλ ηφλ εργαζηώλ, ηφλ 

απόισηφλ θίιηρφλ θαη ηφλ σιηθώλ θαζαρηζκού θαη αποιύκαλζες.  

Απαηηείηαη λα δνζεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Γηαγσληζκφ  

αλαιπηηθή θαηάζηαζε ρξεψζεσλ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο κεηά ησλ πιηθψλ, 

φπσο απνηππψλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

1.Μολάδα Δληαηηθής Θεραπείας (ΜΔΘ) 

Αλαιπηηθά ε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο ΚΔΘ, απνηειείηαη απφ ηα 

θάησζη : 

 

1.1. κία Θεληξηθή Θιηκαηηζηηθή Κνλάδα (ΘΘΚ) ‘’ Λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ ‘’ κε 

αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο παξνρήο αέξα 2.300 θ.κ./σ , αλεκηζηήξα 

απφξξηςεο παξνρήο αέξα 2.070 θ.κ./σ, ςπθηηθφ, ζεξκαληηθφ θαη 

πξνζεξκαληηθφ ζηνηρείν, ελαιιάθηε πιαθνεηδή αέξα-αέξα, ερνπαγίδα 

πξνζαγσγήο, ελψ ε κεηαζέξκαλζε γηα ηελ ηειηθή ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο γίλεηαη απφ ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν. 

1.2. έλαο αεξφςπθηνο ςχθηεο λεξνχ – γιπθφιεο, κε δχν αλεμάξηεηα θπθιψκαηα, 

ςπθηηθήο ηζρχνο 46,7KW . 

1.3. έλαο απηφλνκνο πγξαληήξαο αηκνχ παξαγσγήο 23 θηιψλ/ψξα γηα ηελ 

χγξαλζε ζην ηκήκα ζηνηρείσλ ηεο ΘΘΚ.  

1.4. δχν (2) αληιηεο ςπρξνχ λεξνχ (ε κία εθεδξηθή ηεο άιιεο)  γηα ην 

ςπρξνζηάζην ηνπ Τχθηε.  

1.5. αεξαγσγνχο πξνζαγσγήο θαη απφξξηςεο ( κε θπθιηθή δηαηνκή)  απφ ηελ 

ΘΘΚ έσο ηελ Κ.Δ.Θ., αξρηθήο δηαηνκήο Φ 350 mm. Ν αεξαγσγφο 

πξνζαγσγήο απφ δηαηνκή Φ350 αιιάδεη ζε νξζνγσληθή δηαηνκή 

κεηαβαιιφκελε απφ 35ρ50cm ζε 35ρ35cm θαη ηέινο 30ρ30cm θαη 

ηξνθνδνηεί έμε (6) εχθακπηνπο κνλσκέλνπο αεξαγσγνχο Φ 200 mm, πνπ κε 

ηελ ζεηξά ηνπο πξνζάγνπλ ηνλ επεμεξγαζκέλν αέξα ζηα 6 θηβψηηα ησλ 

απφιπησλ θίιηξσλ ( 4 ζηνλ θπξίσο ρψξν θαη 2 ζηηο κνλψζεηο ), πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ςεπδνξνθή ηεο Κ.Δ.Θ. Ζ απφξξηςε ηνπ αέξα γίλεηαη κε 

αληίζηνηρεο δηαθιαδψζεηο αεξαγσγψλ γηα ηνλ θπξίσο ρψξν θαη ηηο κνλψζεηο 

( Φ350, ζπιιέθηεο θαη Φ200 ) θαη απφ ηνλ ζπιιέθηε απφξξηςεο κε έμε (6) 

εχθακπηνπο αεξαγσγνχο Φ 180 mm κέζα ζηελ ςεπδνξνθή, νη νπνίνη 

θαηαιήγνπλ ζε έμε (6) θαηαθφξπθνπο αεξαγσγνχο Φ180 πνπ αλαξξνθνχλ 

αέξα απφ ην δάπεδν κέζσ ζηνκίνπ αινπκηλίνπ 250Σ200mm.    

1.6. έμε (6) απφιπηα θίιηξα θιάζεο H14 ζχκθσλα κε ΔΛ1822 γηα ηελ Κ.Δ.Θ., 

ηέζζεξα γηα ηνλ θπξίσο ρψξν δηαζηάζεσλ 545Σ545Σ69, θαη δχν γηα ηα 

δσκάηηα ησλ κνλψζεσλ. 

1.7. Ρξία (3) πξφθηιηξα θαηάιιεια γηα θαηαθξάηεζε κεγάισλ ζσκαηηδίσλ 

θιάζεο G4 ζχκθσλα κε ΔΛ779, δηαζηάζεσλ 490Σ592Σ48 

1.8. έλα (1) ζαθθφθηιηξν θαηάιιειν γηα θαηαθξάηεζε κηθξνχ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ θιάζεο F7 ζχκθσλα κε ΔΛ779. δηαζηάζεσλ 490Σ592 

1.9. πίλαθαο θιηκαηηζκνχ θαη πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε ηνλ θεληξηθφ ειεγθηή, ηηο 

εληνιέο γηα ηηο ηξίνδεο ςπθηηθνχ θαη ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζεξβνκνηέξ 

ησλ dampers, ηα inverters ζηνπο Ζ/Θ ησλ αλεκηζηήξσλ, δηαθνξηθνί 

πξεζζνζηάηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο ξππαξφηεηαο 

ησλ απφιπησλ θίιηξσλ, ζεξκνζηάηεο αεξαγσγνχ, ρψξσλ, πγξνζηάηεο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο 

θαη ππεξπίεζεο ζηνλ ρψξν ηεο Κ.Δ.Θ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη κία ηξίνδε 

βάλα δηαηνκήο 1 ½΄΄ γηα ην ςπθηηθφ ζηνηρείν, κία ηξίνδε βάλα δηαηνκήο 1 

΄΄ γηα ην ζεξκαληηθφ - κεηαζεξκαληηθφ ζηνηρείν, κία ηξίνδε βάλα δηαηνκήο 

1/2’’  γηα ην πξνζεξκαληηθφ ζηνηρείν. Όιεο νη ηξίνδεο είλαη ηχπνπ έδξαο κε 

αλαινγηθφ θηλεηήξα 24 VAC.  
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2.Υεηροσργεία 

Αλαιπηηθά ε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε ησλ ρεηξνπξγείσλ, απνηειείηαη 

απφ ηα θάησζη : 

 

2.1. κία Θεληξηθή Θιηκαηηζηηθή Κνλάδα (ΘΘΚ) ‘’ Λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ ‘’ κε 

αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο παξνρήο αέξα 3.100 θ.κ./σ , αλεκηζηήξα 

απφξξηςεο παξνρήο αέξα 2.650 θ.κ./σ, ςπθηηθφ, ζεξκαληηθφ θαη 

πξνζεξκαληηθφ ζηνηρείν, ελαιιάθηε πιαθνεηδή αέξα-αέξα, ερνπαγίδα 

πξνζαγσγήο, ζαθθφθηιηξα θαη δχν ηκήκαηα κεηαζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ειέγρνπλ ηελ ζεξκνθξαζία θάζε ρεηξνπξγείνπ ρσξηζηά. 

2.2. έλαο αεξφςπθηνο ςχθηεο λεξνχ – γιπθφιεο, κε δχν αλεμάξηεηα θπθιψκαηα, 

ςπθηηθήο ηζρχνο 54 KW  

2.3. έλαο απηφλνκνο πγξαληήξαο αηκνχ, παξαγσγήο 23 θηιψλ/ψξα γηα ηελ 

χγξαλζε ζην ηκήκα ζηνηρείσλ ηεο ΘΘΚ.  

2.4. δχν (2) αληιίεο ςπρξνχ λεξνχ (ε κία εθεδξηθή ηεο άιιεο)  γηα ην 

ςπρξνζηάζην ηνπ Τχθηε.  

2.5. αεξαγσγνχο πξνζαγσγήο θαη απφξξηςεο ( κε θπθιηθή δηαηνκή)  απφ ηελ 

ΘΘΚ έσο ηα ρεηξνπξγεία, αξρηθήο δηαηνκήο Φ 400 mm, δηαθιάδσζε εληφο 

ηνπ δηαδξφκνπ ζε Φ 350mm γηα ην ρεηξνπξγείν Α ( Σ-1 ) , Φ 300mm γηα ην 

ρεηξνπξγείν Β ( Σ-2 ) θαη Σεηξνπξγείν ρ-3.  Ν θάζε θιάδνο πξνζαγσγήο 

κέζσ ζπιιέθηε ηξνθνδνηεί ηέζζεξηο (4) εχθακπηνπο κνλσκέλνπο 

αεξαγσγνχο Φ 250 mm, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο πξνζάγνπλ ηνλ 

επεμεξγαζκέλν αέξα ζηα 4 θηβψηηα ησλ απφιπησλ θίιηξσλ κε ηα δηάηξεηα 

ζηφκηα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ςεπδνξνθή ηνπ θάζε ρεηξνπξγείνπ πάλσ απφ 

ηελ ρεηξνπξγηθή θιίλε. Ζ απφξξηςε ηνπ αέξα γίλεηαη κε αληίζηνηρεο 

δηαθιαδψζεηο αεξαγσγψλ γηα θάζε έλα ρεηξνπξγείν ( Φ400, Φ350, Φ300, 

ζπιιέθηεο ) θαη απφ ηνλ ζπιιέθηε απφξξηςεο κε ηέζζεξηο (4) εχθακπηνπο 

αεξαγσγνχο Φ 200 mm κέζα ζηελ ςεπδνξνθή, νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζε 

ηέζζεξηο (4) θαηαθφξπθνπο αεξαγσγνχο Φ200 πνπ αλαξξνθνχλ αέξα απφ 

ην δάπεδν κέζσ ζηνκίνπ αινπκηλίνπ 300Σ200mm.    

2.6. Δλλέα  (9) απφιπηα θίιηξα θιάζεο H14 ζχκθσλα κε ΔΛ1822, γηα ηα 

ρεηξνπξγεία Σ-1 θαη Σ-2, Σ-3  ηέζζεξα ζε θάζε ρεηξνπξγείν δηαζηάζεσλ 

610Σ610, κε ην θηβψηην ηνπο απφ αινπκίλην, πνπ θέξεη αλακνλή Φ 250mm 

γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αεξαγσγνχ πξνζαγσγήο θαη πξνζάγεη ηνλ αέξα κέζσ 

ησλ δηάηξεησλ ιεπθψλ ζηνκίσλ, εμαζθαιίδνληαο λεκαηηθή ξνή αέξα πάλσ 

απφ ηελ ρεηξνπξγηθή θιίλε. 

2.7. Ρξία (3) πξφθηιηξα  θαηάιιεια γηα θαηαθξάηεζε κεγάισλ ζσκαηηδίσλ 

θιάζεο G4 ζχκθσλα κε ΔΛ779, δηαζηάζεσλ 490Σ592Σ48 

2.8. έλα (1) ζαθθφθηιηξν θαηάιιειν γηα θαηαθξάηεζε κηθξνχ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ θιάζεο F7 ζχκθσλα κε ΔΛ779, δηαζηάζεσλ 490Σ592 

2.9. πίλαθαο θιηκαηηζκνχ θαη πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε ηνλ θεληξηθφ ειεγθηή, ηηο 

εληνιέο γηα ηηο ηξίνδεο ςπθηηθνχ θαη ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζεξβνκνηέξ 

ησλ dampers, ηα inverters ζηνπο Ζ/Θ ησλ αλεκηζηήξσλ, δηαθνξηθνί 

πξεζζνζηάηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο ξππαξφηεηαο 

ησλ απφιπησλ θίιηξσλ, ζεξκνζηάηεο αεξαγσγνχ, ρψξσλ, πγξνζηάηεο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο 

θαη ππεξπίεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ θάζε ρεηξνπξγείνπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη 

κία ηξίνδε βάλα δηαηνκήο 1 ½΄΄ γηα ην ςπθηηθφ ζηνηρείν, κία ηξίνδε βάλα 

δηαηνκήο 1 ΄΄ γηα ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν, κίαο ηξίνδεο βάλλαο δηαηνκήο 

1/2’’  γηα ην πξνζεξκαληηθφ ζηνηρείν θαη δχν ηξηφδσλ βαλψλ δηαηνκήο ½’’ γηα 

ηα κεηαζεξκαληηθά ζηνηρεία. Όιεο νη ηξίνδεο είλαη ηχπνπ έδξαο κε αλαινγηθφ 

θηλεηήξα 24 VAC.  
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3. Κιηκαηηζηηθή κολάδα Γ τεηροσργείοσ 

 

 Κάξθα αληιίαο : COODMAN 

 Ρχπνο : CPKF 36 - 58 

 Τπθηηθή απφδνζε : 36.000 Btu/hr   

 Θιηκαηηζηηθή : AIR TECHNIC 

 Ξαξνρή : 2000 m3/hr 

 Γηάζηαζε αεξαγσγψλ : 30 ρ 30 

 Κήθνο αεξαγσγψλ (ζπλνιηθφ) πεξίπνπ :15 κέηξα 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 
Α. ΔΡΓΑΙΔ ΔΦΑΠΑΞ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ  

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Μ.Δ.Θ. θαη ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΧΝ 

 
Α.1 Δηήζηες εργαζίες 

 ΤΝΣΗΡΗΗ  Κ.Κ.Μ. 

 Υεκηθόο & κηθξνβηνινγηθόο θαζαξηζκόο ζηνηρείσλ ςπρξνύ & ζεξκνύ λεξνύ 

 Υεκηθόο θαζαξηζκόο ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο  

 Καζαξηζκόο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ & απνρέηεπζεο 

 Καζαξηζκόο θίιηξσλ αέξνο 

 Καζαξηζκόο θπγνθεληξηθώλ αλεκηζηήξσλ 

 Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο αέξνο  

 Λίπαλζε θαη έιεγρνο εδξάλσλ θπγνθεληξηθώλ αλεκηζηήξσλ 

 Έιεγρνο εζθεξνηξηβέσλ  

 Αληηθαηάζηαζε απόιπησλ θίιηξσλ(πξνκήζεηαο Αλαδόρνπ), Σάλπζε & έιεγρνο 

ηκάλησλ θαη αληηθαηάζηαζε, όπνπ απαηηείηαη 

 Λίπαλζε θηλεηήξα 

 Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηώλ θπγνθεληξηθώλ αλεκηζηήξσλ & έιεγρνο 

δπγνζηάζκηζεο 

 Έιεγρνο πηζαλώλ δηαξξνώλ λεξνύ & απνθαηάζηαζε απηώλ 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνύ - ηξηόδσλ - ζεξκνζηαηώλ 

 Ακπεξνκέηξεζε θαη έιεγρνο κνλώζεσλ θηλεηήξα. 

Α.2 ΤΝΣΗΡΗΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  

 Φέθαζκα ησλ ζηνηρείσλ κε εηδηθό δηάιπκα ρεκηθνύ πγξνύ γηα κηθξνβηνινγηθό 

θαζαξηζκό 

 Ξέπιπκα ηνπο, κε εηδηθό πηεζηηθό κεράλεκα 

 Έιεγρνο πηζαλώλ θζνξώλ  & δηαξξνώλ ησλ ζηνηρείσλ 

 Έιεγρνο έδξαζεο αμνληθώλ αλεκηζηήξσλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ 

 Έιεγρνο πηζαλώλ δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ 

 Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηώλ 

 Έιεγρνο ζνξύβσλ & θξαδαζκώλ 

 Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνύ 

 Έιεγρνο πξεζζνζηαηώλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηώλ 

 Έιεγρνο ζεξκνζηαηώλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξύζκηζε απηώλ 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 

 Έιεγρνο απηνκαηηζκνύ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ 

 Έιεγρνο ησλ ξειέ εθθηλήζεσο 

 Γεληθόο έιεγρνο γηα δηαξξνέο λεξνύ ζηα θπθιώκαηα 

 Έιεγρνο καλνκέηξσλ 

 Έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο 

 Έιεγρνο απηόκαηνπ πιήξσζεο 
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 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε flow switch 

 Γεληθόο ειεθηξνινγηθόο έιεγρνο 

 Δθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηώλ 

 Ακπεξνκέηξεζε. 

Α.3 ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ  ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 

 Έιεγρνο απηνκαηηζκώλ, 

 ύζθημε επαθώλ, 

 Έιεγρνο όισλ ησλ παξειθόκελσλ κεξώλ (ηξίνδεο, πγξνζηάηεο θιπ), 

 Ακπεξνκέηξεζε, 

 Γεληθόο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Α.4 ΤΝΣΗΡΗΗ  ΑΔΡΑΓΧΓΧΝ & ΣΟΜΙΧΝ 

 

α. Αθαίξεζε ησλ ζηνκίσλ πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα, όπνπ απαηηείηαη θαη 

δηάλνημε αλνηγκάησλ (ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ δηθηύνπ)όπνπ απαηηείηαη. 

β. Μεραληθό θαζαξηζκό θαη απνκάθξπλζε όισλ ησλ ζσκαηηδίσλ (ζθόλεο, 

ρλνπδηώλ θιπ) ζε νιόθιεξν ην δίθηπν, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ βνπξηζώλ. 

γ. Δθαξκνγή ηζρπξήο αλαξξόθεζεο, γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη ζπιινγή όισλ ησλ 

ζσκαηηδίσλ (ζθόλεο, ρλνπδηώλ θιπ). 

Αλαισηηθά: 

Μεραληζκόο απνξξόθεζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο παξαγόκελεο ζθόλεο από ηνλ 

θαζαξηζκό, πνπ πεξηιακβάλεη: 

- Απνξξνθεηήξα πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο 

- Δύθακπηε ζσιήλα 

- αθθόθηιηξν θαηαθξάηεζεο ζθόλεο 

- Απόιπην θίιηξν ΗΔΡΑ, πςειήο ζπγθξάηεζεο επηβιαβώλ ζσκαηηδίσλ 

- Φεθαζκό κε ρεκηθό ζηηο επηθάλεηεο θαη μέβγαικα κέζσ ζπζθεπώλ πίεζεο - 

όπνπ απαηηείηαη. 

ε.    Οπηηθόο έιεγρνο εληόο ηνπ δηθηύνπ κε θάκεξα. 

ζη. Απνιύκαλζε ησλ δηθηύσλ, κε ηελ ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πγξώλ πξντόλησλ, 

θαηάιιεισλ γηα ηελ αλαιακβαλόκελε εξγαζία, κε πηζηνπνηεκέλε κηθξνβηνθηόλν 

δξάζε.  

δ.  Αξσκαηηζκόο ησλ δηθηύσλ κε ππναιιεξγηθό ρεκηθό πγξό – εθόζνλ απαηηείηαη. 

 

ε. Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηνκίσλ θαη θιείζηκν ησλ αλνηγκάησλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. 

Όια ηα πξντόληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ  απνιύκαλζε θαη αξσκαηηζκό 

ησλ δηθηύσλ, ζα ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δλδνλνζνθνκεηαθώλ 

ινηκώμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ν 

Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Δλδνλνζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο πνπ ζα απνδεηθλύνπλ ηελ 

θαηαιιειόηεηα απηώλ γηα ρξήζε ζε λνζνθνκεία. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο δελ 

δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ ρξήζε ησλ ζθεπαζκάησλ ρσξίο ηελ αλσηέξσ έγγξαθε 

έγθξηζε από ηελ επηηξνπή. 

Δπηπιέολ, κε ην πέξαο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, ζα ππνβιεζεί Πξσηόθνιιν 

ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ζηνπο ρώξνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν θαζαξηζκόο & 

απνιύκαλζε ησλ αεξαγσγώλ, πνπ αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη: 

 Μέηξεζε ζσκαηηδηαθνύ θνξηίνπ 

 Μεηξήζεηο ηαρύηεηαο θαη ξνήο αέξα 

 Έιεγρνο ζπλζεθώλ πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο 

 Καζνξηζκόο δηαθνξηθώλ πηέζεσλ ρώξσλ 

 Μεηξήζεηο ζηαηηθήο πίεζεο θίιηξσλ 

 Μεηξήζεηο  παξνρήο αέξα 

 

 

ΑΔΑ: ΨΔΞΩ469Η24-8ΣΤ



14 

 

 
Β. ΔΡΓΑΙΔ ΔΦΑΠΑΞ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ 
ΜΟΝΑΓΑ  Γ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ  
 
Β.1  ΔΣΗΙΑ (ΔΦΑΠΑΞ) ΤΝΣΗΡΗΗ 

Β.1.1 ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 Σεκηθφο & κηθξνβηνινγηθφο θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ 

 Θαζαξηζκφο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ & απνρέηεπζεο 

 Θαζαξηζκφο θίιηξσλ αέξνο θαη αληηθαηάζηαζε φπνπ απαηηείηαη 

 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο αέξνο απφ ζχξεο θαη απφ θαξαβφπαλα ζχλδεζεο κε 

αεξαγσγνχο. 

 Ιίπαλζε θαη έιεγρνο εδξάλσλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ. 

 Έιεγρνο εζθεξνηξηβέσλ  

 Ράλπζε & έιεγρνο ηκάλησλ 

 Ιίπαλζε θηλεηήξα 

 Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηψλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ & έιεγρνο 

δπγνζηάζκηζεο. 

 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ - ηξηφδσλ - ζεξκνζηαηψλ 

  Ακπεξνκέηξεζε θαη έιεγρνο κνλψζεσλ θηλεηήξα. 

Β.1.2  ΑΝΣΛΙΑ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 

 Έιεγρνο πνηφηεηαο ιαδηνχ & πηζαλψλ επξεκάησλ 

 Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ 

 Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ 

 Έιεγρνο ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ   

 Έιεγρνο αληίζηαζεο θάξηεξ ιαδηνχ 

 Τέθαζκα ηνπ ζηνηρείνπ κε εηδηθφ δηάιπκα ρεκηθνχ πγξνχ γηα κηθξνβηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ 

 Μέπιπκα ηνπ condenser κε εηδηθφ πηεζηηθφ κεράλεκα 

 Έιεγρνο πηζαλψλ θζνξψλ  & δηαξξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ 

 Έιεγρνο έδξαζεο αμνληθψλ αλεκηζηήξσλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ 

 Δθθίλεζε θαη ακπεξνκέηξεζε 

 Έιεγρνο πξεζνζηαηψλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηψλ 

 Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξχζκηζε απηψλ 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 

 Έιεγρνο απηνκαηηζκνχ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο 

 Έιεγρνο ξειέ εθθηλήζεσο  

 Γεληθφο ειεθηξνινγηθφο έιεγρνο  

 Δθθίλεζε, έιεγρνο  & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηή    

 Ακπεξνκέηξεζε 

Β.1.3 ΤΝΣΗΡΗΗ  ΑΔΡΑΓΧΓΧΝ& ΣΟΜΙΧΝ 

 Αθαίξεζε ησλ ζηνκίσλ πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα, φπνπ απαηηείηαη. 

 Γηάλνημε αλνηγκάησλ ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, φπνπ απαηηείηαη. 

 Κεραληθφ θαζαξηζκφ θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζσκαηηδίσλ (ζθφλεο, 

ρλνπδηψλ θιπ) ζε νιφθιεξν ην δίθηπν, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ βνπξηζψλ. 

 Δθαξκνγή ηζρπξήο αλαξξφθεζεο, γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη ζπιινγή φισλ 

ησλ ζσκαηηδίσλ (ζθφλεο, ρλνπδηψλ θιπ). 

 Απνιχκαλζε ησλ δηθηχσλ, κε ηελ ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πγξψλ πξντφλησλ, 

θαηάιιεισλ γηα ηελ αλαιακβαλφκελε εξγαζία, κε πηζηνπνηεκέλε 

κηθξνβηνθηφλν δξάζε.  

 Αξσκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ κε ππναιιεξγηθφ ρεκηθφ πγξφ – εθφζνλ απαηηείηαη. 

 Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηνκίσλ θαη θιείζηκν ησλ αλνηγκάησλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ :   ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ππκθσλία επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην 

Κέξνο Β΄ ηεο πξφζθιεζεο 
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 1  ΤΠΗΡΕΙΑ 1             

 2    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                 
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