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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ -ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ» 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

θνπφο ηεο παξνχζεο είλαη λα θαζνξηζζνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα γίλεη ε ζπληήξεζε 

ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

2. ΔΗΡΑ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΣΔΤΥΧΝ 

Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζε απηά ή ηα 

ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη 

ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο: 

1. χκβαζε 

2. Σερληθή Πξνζθνξά 

3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Γηαθήξπμε 

5. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 

3. ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ 

Όπνπ ζηα θείκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ 

φξσλ ε έλλνηα απηψλ ζα είλαη ε εμήο: 

− ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ισαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα». 

− ΔΡΓΟ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο. 

− ΔΡΓΟΓΟΣΗ ή ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ισαλλίλσλ «Γ. 

Υαηδεθψζηα». 

− ΑΝΑΓΟΥΟ: Σν λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη κε ηε ζχκβαζε ε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. 

− ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΑΡΥΗ: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ισαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα». 

− ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ: Η Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ισαλλίλσλ 

«Γ. Υαηδεθψζηα». 

− ΤΜΒΑΗ: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη 

ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

− ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΠΙΒΛΔΦΗ: Ο νξηδφκελνο απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

δηπισκαηνχρνο κεραληθφο σο αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ελ 

ιφγσ ζχκβαζεο θαη νη ηπρφλ νξηδφκελνη κε ηνλ ίδην ηξφπν αλαπιεξσηέο ηνπ. 

− ΔΡΓΑΙΑ: Η θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα. 

− ΤΝΣΗΡΗΗ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 11 θαησηέξσ. 

− Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: Σν ζχλνιν ησλ Ηιεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ εηδηθφηεηαο κεραλνηερλίηε θαη ζεξκαζηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο Δβδνκαδηαίνπο Πίλαθεο 

Δξγαζηψλ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πνπ επηζπλάπηνληαη θαη είλαη αλαπφζπαζην ηεο 

παξνχζεο. 

 

4. ΟΡΗΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Η ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπλερή, ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο, επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Ηιεθηξνκεραλνινγηθνχ (Η/Μ) εμνπιηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 
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ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ 

απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο (δηορζωηηθή ζσληήρεζε), θαζψο θαη ηελ 

προιεπηηθή ζσληήρεζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 11 παξαθάησ. 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε 

παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, λεξνχ ρξήζεο θξχνπ θαη δεζηνχ, λεξνχ ζέξκαλζεο, 

αηκνχ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, ε επεμεξγαζία ιπκάησλ (εμνπδεηέξσζε-

ρισξίσζε) θιπ. 

ηνπο ππφ ιεηηνπξγία ρψξνπο εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πξηδψλ, ηνπηθψλ ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνχ, 

θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε, ζα αλαιακβάλεη θαη 

κηθξήο έθηαζεο εξγαζίεο θαηαζθεπψλ θαη επέθηαζεο δηθηχσλ φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, εθ’ 

φζνλ απηφ δελ απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο ζπληήξεζεο ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά απφ 

ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ. 

Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, 

κεράλεκα θιπ. ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ (βιέπε θαη αλσηέξσ). 

 

5. ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν 6, ην νπνίν ζα επηθνπξείηαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ 

δηαζέηεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΙ θιπ, ή ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο μέλσλ 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ (πιελ εθείλσλ πνπ εθηεινχληαη κε άιιε ζχκβαζε, βιέπε 

παξ. 9) ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο. 

Δπίζεο, ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 

Γεληθφηεξα ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο 

εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα δηαζέηεη σο κφληκν ζηέιερνο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) Γηπισκαηνχρν 

Μεραλνιφγν - Ηιεθηξνιφγν ή Μεραλνιφγν ή Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ, κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ., κε 

10-εηή ηνπιάρηζηνλ επίζεκε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε 5-εηή ηνπιάρηζηνλ επίζεκε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εκπεηξία  ζηελ ζπληήξεζε Η/Μ λνζνθνκεηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ αληίζηνηρεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Ισαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα». Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ λα θαηαηεζεί αληίζηοητο 

δηθαηοιογεηηθό επί ποηλή αποθιεηζκού. 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξνζθνκίζεη πηζηοποηεηηθά θορέωλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη 

αλαιάβεη ζην παξειζφλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο Η/Μ λνζνθνκεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

αληίζηνηρεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ισαλίλλσλ «Γ. 

Υαηδεθψζηα» γηα κία ηνπιάρηζηνλ 5-εηία. 

Σέινο ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξνζθνκίζεη Τπεύζσλε Γήιωζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη ζα 

παξεπξίζθεηαη απηνπξνζψπσο ζηελ Δβδνκαδηαία Σαθηηθή χζθεςε πληήξεζεο θάζε 

Σεηάξηε ζηηο 9:00π.κ. πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
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Ννζνθνκείνπ ή θαη φπνηε εθηάθησο απηή νξηζηεί, θαηά ηελ νπνία ζα πξνγξακκαηίδνληαη νη 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ζα δηαπηζηψλεηαη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ζα επηιχνληαη 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ν 

πξφεδξνο ή ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ καδί κε ηνλ 

κεραληθφ κφληκν ζηέιερνο, εάλ έλαο απφ απηνχο δελ είλαη ν κεραληθφο.  

 

6. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

6.1.Η ζηειέρσζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ ζα 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ: 

− Έλαλ (1) Γηπιωκαηούτο Μετ/γο ή Ζιεθ/γο ή Μετ/γο-Ζιεθ/γο Μεταληθό 

Ποισηετλείοσ, κέιος Σ.Δ.Δ., πιήξνπο απαζρφιεζεο (8σξε) 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα, γηα 

πξσηλή (7:00-15:00) ή απνγεπκαηηλή (15:00-23:00) βάξδηα. 

ε περίπηωζε αποσζίας ηοσ γηα οποηοδήποηε ιόγο ζα ηολ αληηθαηαζηεί πιήρως ζε 

όια ηα θαζήθοληά ηοσ δεύηερος κεταληθός ηοσ αλαδότοσ (ή ο ίδηος ο αλάδοτος αλ 

έτεη ηελ εηδηθόηεηα ηοσ κεταληθού), ποσ ζα πρέπεη λα παρεσρίζθεηαη ζηε ζέζε ηοσ 

ζηο Νοζοθοκείο. 

− Έλαλ (1) Μετ/γο ή Ζιεθ/γο Μεταληθό Σ.Δ., πιήξνπο απαζρφιεζεο (8σξε) 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, γηα πξσηλή (7:00-15:00) ή απνγεπκαηηλή (15:00-23:00) βάξδηα. 

− Έλαλ (1) Μεταληθό Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας Σ.Δ. (κε άδεηα πξψελ Μεραληθνχ 

Σερλνινγίαο Ιαηξηθψλ Οξγάλσλ - ΠΓ 345 'Αξζξν 3, ΦΔΚ 158/14-6-1989), πιήξνπο 

απαζρφιεζεο (8σξε) 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα, γηα πξσηλή (7:00-15:00) ή απνγεπκαηηλή 

(15:00-23:00) βάξδηα. 

− Σρεης (3) Ζιεθηροιόγοσς Δγθαηαζηάηες (Με Άδεηεο Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιφγνπ 1
εο

 

νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο, έλαο εμ’ απηψλ 2
εο

 νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ.108-

2013, ή ειιείςεη απηήο κηθξφηεξεο - έλαο απφ απηνχο λα έρεη πηζηνπνίεζε ειέγρνπ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε κεηξεηηθνχ νξγάλνπ πνπ λα θαιχπηεη ην πξφηππν 

ΔΛΟΣ HD 384), πιήξνπο απαζρφιεζεο (8σξε) 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα ν θαζέλαο, γηα 

πξσηλή (7:00-15:00) ή απνγεπκαηηλή (15:00-23:00) βάξδηα. 

− Έλαλ (1) Ζιεθηροιόγο / ή θαη Φσθηηθό (Με άδεηα Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιφγνπ 1
εο

 

νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ.108-2013 / ή θαη κε άδεηα Σερλίηε Φπθηηθνχ - 1
εο 

Βαζκίδαο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ.1-2013), πιήξνπο απαζρφιεζεο (8σξε) 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα,  (7:00-15:00) ή απνγεπκαηηλή (15:00-23:00) βάξδηα . 

− Γύο (2) Ζιεθηροιόγοσς Δγθαηαζηάηες (Με Άδεηεο Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιφγνπ 1
εο

 

νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ.108-2013), πιήξνπο απαζρφιεζεο (8σξε) 40 

ψξεο ηελ εβδνκάδα ν θαζέλαο, γηα πξσηλή (7:00-15:00) ή απνγεπκαηηλή (15:00-23:00) 

βάξδηα. 

− Γύο (2) Φσθηηθοί (Με άδεηα Σερλίηε Φπθηηθνχ - 1εο Βαζκίδαο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ.1-2013), 

πιήξνπο απαζρφιεζεο (8σξε) 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα,  (7:00-15:00) ή απνγεπκαηηλή 

(15:00-23:00) βάξδηα . 

− Έλαλ (1) Σετλίηε Μεταληθό (Με άδεηα Σερλίηε Μεραληθνχ Δγθαηαζηάζεσλ 2εο 

Δηδηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ.115-2012),πιήξνπο απαζρφιεζεο (8σξε) 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, γηα πξσηλή ή απνγεπκαηηλή (15:00-23:00) βάξδηα. 

− Έλαλ (1) Δργάηε γεληθώλ θαζεθόληωλ, πιήξνπο απαζρφιεζεο (8σξε) 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, γηα πξσηλή ή απνγεπκαηηλή (15:00-23:00) βάξδηα. 

Δλδεηθηηθά νη βάξδηεο ηνπ κεραληθνχ θαη ησλ ηερληηψλ ζα πξνγξακκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

http://www.bme.teiath.gr/diatakseis/PROEDRIKO_DIATAGMA_EPAGGELMATIKA_DIKAIWMATA_TIO_345_1989.pdf
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ΑΠΑΥ/ΜΔ-

ΝΑ ΑΣΟΜΑ 

ΑΝΑ 

ΖΜΔΡΑ 

ΖΜΔΡΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*  

ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ 

ΑΣΟΜΑ  (10) ΧΡΔ 

ΔΡΓΑΙΑ 
ΑΣΟΜΑ (3) 

 

ΧΡΔ 

ΔΡΓΑΙΑ 

13 ΑΣΟΜΑ  
ΓΔΤΣΔΡΑ- 

ΠΑΡΑΚΔ

ΤΗ 

ΓΙΠΛ. ΜΗΥ/ΚΟ (1) 

ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. (1) 

ΜΗΥ/ΚΟ ΒΙΟΣΡΙΚΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ. (1) 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΙ (3) 

ΦΤΚΣΙΚΟΙ (2) 

ΣΔΥΝΙΣΗ ΜΗΥΑΝΙΚΟ (1) 

ΔΡΓΑΣΗ ΓΔΝΙΚΧΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ (1) 

7:00-15:00 
ΗΛΔΚΣΡΟΛ

ΟΓΟΙ 
15:00-23:00 

* Σο πρόγρακκα ζα είλαη δσλαηόλ λα ηροποποηεζεί όποηε απαηηεζεί θαη 

προγρακκαηηζηεί από ηελ Σετληθή Τπερεζία, θαζ’ όιε ηε δηάρθεηα ηες ζύκβαζες, κε 

δσλαηόηεηα εργαζίας ηετληθώλ άββαηο-Κσρηαθή θαη Αργίες θαηά ηελ πρωηλή ή θαη 

ηελ απογεσκαηηλή βάρδηα. 

6.2. Γύο ηετληθοί εηδηθόηεηας ειεθηροιόγοσ, ηοσ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξέπεη λα έρνπλ 

απνδεδεηγκέλα επαγγεικαηηθή εκπεηξία (10) έηωλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο, απφ ηα νπνία πέληε 

(5) ηνπιάρηζηνλ ζε λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο αληίζηνηρεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ισαλλίλσλ  «Γ. Υαηδεθψζηα» 

6.3. Γύο ηετληθοί εηδηθόηεηας ειεθηροιόγοσ θαη έλας εηδηθόηεηας ηετλίηε κεταληθού, ηοσ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηοσιάτηζηολ (5) έηε 

ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

αληίζηνηρεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ισαλλίλσλ  «Γ. 

Υαηδεθψζηα». 

6.4. Οη σπόιοηποη επηά ηετληθοί ηοσ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηοσιάτηζηολ (5) έηε ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη απνδεδεηγκέλε 

εκπεηξία ζε λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο αληίζηνηρεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ισαλλίλσλ  «Γ. Υαηδεθψζηα» ή ειιείςεη απηήο ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.. Ιδηαίηεξα ν εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ ζα 

πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζην αληηθείκελφ ηνπ, ήηνη 

ζηελ  πινπνίεζε  πάζεο θχζεσο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ.  

6.5. Δπηπιένλ ν αλάδνρνο ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο απνπζίαο ηνπ κφληκνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, εάλ απαηηεζεί ζα πξέπεη λα ζπλδξάκεη ηελ 

ππεξεζία κε εηδηθφηεηα Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, φζεο θνξέο θαη αλ ρξεηαζηεί. 

6.6. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη κε σπεύζσλε δήιωζε λα δειψζεη φηη, 

ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, πρηλ ηελ σπογραθή ηες 

ζύκβαζες ζα θαηαζέζεη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα πξνζφληα ησλ 

ηερληθψλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ: 

α) Σηο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηες εργαζίας. 

β) Βεβαίωζε εκπεηρίας εξγαζίαο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε αλσηέξσ. 

γ) Δηδηθόηερα, ο Γηπιωκαηούτος Μετ/γος ή Ζιεθ/γος ή Μετ/γος-Ζιεθ/γος Μεταληθός 

Ποισηετλείοσ, κέιος Σ.Δ.Δ. ζα πρέπεη λα έτεη αποδεδεηγκέλα επίζεκε 

επαγγεικαηηθή εκπεηρία δέθα (10) εηώλ, από ηα οποία ηα (5) ηοσιάτηζηολ ζηε 

ζσληήρεζε λοζοθοκεηαθώλ εγθαηαζηάζεωλ αληίζηοητες ποισπιοθόηεηας θαη 

κεγέζοσς ηοσ Γεληθού Νοζοθοκείοσ Ηωαλίλλωλ «Γ. Υαηδεθώζηα». 
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Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνίεζε θαη λα απνδεηθλχεηαη, κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ ή βεβαίσζεο : 
● ειέγρνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε κεηξεηηθνχ νξγάλνπ πνπ λα 

θαιχπηεη ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 

● ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο (ινγηζκηθνχ) δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ αληίζηνηρεο πνιππινθφεηαο κε απηέο ηνπ Γ.Ν.Ι. “Γ. Υαηδεθψζηα”.  

● ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο BMS (Building Management System) θαη θαηά 

πξνηίκεζε ην desigo. 

● ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο δηεπζπλζηνδνηνχκελγεο ππξαλίρλεπζεο. 

● ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ρισξίσζεο λεξνχ κε νμείδην ηνπ ρισξίνπ 

(CLO2). 

●  ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

Θα έρεη πηπρίν αλαγλσξηζκέλν απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο θαη ζα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 

Μεηξψν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΣΔΔ) θαη ν Αξηζκφο Μεηξψνπ ΣΔΔ ζα γίλεη 

γλσζηφο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ην ζχλνιν ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηαζέζεη ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα 

ελεξγεί έρνληαο ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ ηνπ.  

Ο Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπληήξεζεο, ζα επηζθέπηεηαη φιεο ηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα 

γηα λα δηαπηζηψλεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ελψ ζα δηαπηζηψλεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Θα 

παξαβξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζεκεξηλά, εθηφο αξγηψλ, θαηά ηελ πξσηλή 

βάξδηα, θαζψο θαη νπνηεδήπνηε απαηηεζεί, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ ζα παξνπζηαζηεί. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηθνηλσλία κε ηνλ δηπι. Μεραληθφ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξέπεη λα είλαη δπλαηή ζε 24σξε βάζε. ε θάζε πεξίπησζε ζα ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνλ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6.7. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, καδί κε ην αληίζηνηρν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζα θαιχπηνπλ εληαία ηε ζπληήξεζε ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο εξγάζηκεο 

θαη κε. 

6.8. Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα εθδίδεηαη ζε κεληαία βάζε. Θα θαζνξίδεηαη 

απφ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ζπληήξεζεο, ψζηε λα πξνθχπηεη ε ζσζηφηεξε δπλαηή θάιπςε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζε 24σξε βάζε, θαη ζα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηερληθνχο (ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ). Θα θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ. Θα παξαδίδεηαη ζηνλ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ γηα έγθξηζε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε ηελ ηζρχνπζα βηνκεραληθή λνκνζεζία. 

6.9. Κάζε ηετληθός ηοσ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα εθηειεί πέληε (5) οθηάωρες σπερεζίες ηελ 

εβδοκάδα ζηο τώρο ηοσ Νοζοθοκείοσ, απαζρνινχκελνο κε ηηο εξγαζίεο ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή επξηζθφκελνο ζε εηνηκφηεηα ψζηε λα 

επέκβεη ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί εξγαζία δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. Όπσο αλαθέξζεθε 

αλσηέξσ, νη ππεξεζίεο θάζε ηερληθνχ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην κεληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

6.10. Σν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα 

γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ, κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ θαη ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, 

prospectus, γξαπηέο νδεγίεο θιπ, ψζηε λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή έηνηκν γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη. 

6.11. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππνρξενχηαη λα θέξεη θαηά ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζην 

Ννζνθνκείν: 
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α) νκνηφκνξθε ελδπκαζία κε ηππσκέλν ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο. 

β) εηδηθά ππνδήκαηα γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ, φπνπ απαηηείηαη. 

γ) θνλθάξδα κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία. 

6.10. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα πξνζσπηθφ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

αληηκεηψπηζε αηθλίδησλ θαη επεηγνπζψλ βιαβψλ, θαζ’ φιν ην 24σξν θαη φιεο ηηο εκέξεο 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φζσλ ηερληηψλ θαη νπνηνπδήπνηε εμνπιηζκνχ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεηαη γξήγνξε θαη αζθαιήο επηζθεπή ησλ βιαβψλ κηθξήο έθηαζεο. Δάλ ε βιάβε είλαη 

κεγαιχηεξεο έθηαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ, γηα λα ιεθζνχλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα. 

6.12. Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθνχ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6.13. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ακέζσο θάζε κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα 

θαζήθνληά ηνπ ή ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα, θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαδήπνηε 

εξγαζία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην έξγν, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Σν δηθαίσκα ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ απφ ηελ πιήξε επζχλε ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εξεπλά ηνπο ιφγνπο 

απνρψξεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν ζηέιερνο ίζεο 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο. Αλ ε απνρψξεζε έγηλε κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη δελ θξηζεί 

δηθαηνινγεκέλε, επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, αδπλαηεί λα εθηειέζεη 

ηελ -βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο- πξνβιεπφκελε ππεξεζία, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 

θαιχςεη ην θελφ κε δηθή ηνπ επζχλε. 

ε πεξίπησζε απνπζίαο ππαιιήινπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ιφγσ αζζέλεηαο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ηελ απνδεηθλχνπλ. Δάλ ν 

ρξφλνο αζζέλεηαο ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 

πξνζσξηλά ηνλ αζζελή ππάιιειφ ηνπ κε άιινλ, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη εκπεηξίαο. ε 

πεξίπησζε απνπζίαο άλσ ηνπ ελφο ππαιιήινπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ίδηαο εηδηθφηεηαο) ιφγσ 

αζζέλεηαο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηφζνπο ππαιιήινπο φζνπο 

απνπζηάδνπλ κείνλ έλα. 

Όζνλ αθνξά ηηο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία γηα θάζε κήλα εξγαζίαο θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη ηε λφκηκε άδεηα. Θα πξέπεη 

φκσο ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε κέξηκλα, ψζηε απηφ λα κελ επεξεάδεη ηελ 

εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

7. ΑΓΔΗΔ ΔΡΓΑΗΑ 

Λφγσ ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο 

άδεηεο γηα απαζρφιεζε Τπεξσξηαθή, Νπρηεξηλή θαη Κπξηαθψλ-αξγηψλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ απαηηείηαη εθηάθησο λα θαιείηαη γηα λα απαζρνιεζεί πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα 

γίλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εξγαηηθή Ννκνζεζία ελέξγεηεο κεξίκλε θαη επζχλε 

απηνχ. 

 

8. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

Σν κφληκν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ, εηδηθνηήησλ ίδησλ κε απηέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζα εξγάδεηαη ζε εληαίν πξφγξακκα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 
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ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Η επζχλε γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ βαξχλεη κφλν ηνλ ίδην ηνλ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ. 

ε αληηζηνηρία κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 6, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο 

ηνπ κφληκνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηελ - βάζεη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο - πξνβιεπφκελε ππεξεζία, ην Ννζνθνκείν ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ην θελφ 

κε δηθή ηνπ επζχλε. ε θάζε πεξίπησζε, ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ΔΠΙΒΛΔΦΗ νθείινπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ακνηβαία εκπηζηνζχλε γηα ηε ιχζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πξνθχςεη. 

 

9. ΑΝΑΛΧΗΜΑ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ, ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

Όια ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηε ζπληήξεζε φπσο θαχζηκα, ιηπαληηθά, αέξηα θιπ, 

θαζψο επίζεο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ βιαβψλ γηα 

ηηο νπνίεο επζχλεηαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ, πξνκεζεχνληαη κε επζχλε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ, ν νπνίνο 

επηβαξχλεηαη θαη ηε ζρεηηθή δαπάλε. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο θαη λα πξνηείλεη ηα πιηθά πνπ 

ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ζπληήξεζεο, δηαηππψλνληαο εγγξάθσο ηπρφλ 

αληηξξήζεηο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξίλεη ηα πιηθά πνπ πξνκεζεχεηαη ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ. 

ηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ή πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, θαη γεληθά 

ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπο, νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο (εξγαζία θαη πιηθά) ζα 

βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, 

φξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 

 

10. ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΡΗΣΧΝ 

Λφγνη πξαθηηθνί, ηερληθνί ή άιινη κπνξεί λα επηβάιινπλ θάπνηα απφ ηα κεραλήκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, λα αλαιακβάλνληαη, φζνλ αθνξά ηε 

ζπληήξεζε ή/θαη ηηο επηζθεπέο, απφ άιια ζπλεξγεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα 

ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ή ζα θαιεί απ' επζείαο ηα ζπλεξγεία απηά, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Οη ζπκβάζεηο απηέο ή αληίζηνηρα νη θιήζεηο ζπλεξγείσλ ζα γίλνληαη χζηεξα απφ έιεγρν θαη 

έγθξηζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ, ζα επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη δελ ζα έρνπλ σο 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

11. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

11Α. ΓΔΝΗΚΑ 

θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα θαζνξηζζνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα γίλεη ε πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ θαη πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

11Β. ΟΡΗΜΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Παξαθάησ δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δηνξζσηηθή 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Με ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ησλ θαηαζθεπαζηψλ επηζεψξεζε, έγθαηξε αιιαγή θζαξηψλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή 

ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ, έιεγρν θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο. ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε γηα 

κεγαιχηεξεο έληαζεο εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαλνληθή 

ζπληήξεζε αθνξά ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ θαζψο θαη ηελ 
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απνθαηάζηαζε κεγαιχηεξσλ βιαβψλ. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα γίλεηαη βάζεη 

πξνγξάκκαηνο (βι. παξ. 11Γ). 

 

11Γ. ΔΚΣΑΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνηεινχλ νη πίλαθεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ, νη νπνίνη ζα παξαδνζνχλ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Με βάζε απηνχο ηνπ πίλαθεο, ζα θαηαξηίδεηαη θαζεκεξηλά πξφγξακκα 

ζπληήξεζεο ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ, αλά εηδηθφηεηα ηερληθψλ, ην νπνίν ζα αθνινπζείηαη απφ 

ηνπο ηερληθνχο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλάινγα κε ηελ ππεξεζία, θαη ζα 

ειέγρεηαη απφ ην Μεραληθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ηνλ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ. 

Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ελδέρεηαη λα 

ζπκπιεξσζνχλ κε λέεο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ 

ζα πξνθχςνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κεηαμχ ηνπ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

11Γ. ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 6, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα 

Βηνκεραληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΟΣΔ, ΓΔΗ, ΓΔΤΑΙ 

θιπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ηεξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 

12 ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ. 

 

12. ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 

νξγαλψζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ (ζηελ Σερληθή Τπεξεζία) ηα εμήο: 

α. Πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθώλ θαη αλαιωζίκωλ σιηθώλ γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ αλήθεη ζην πεδίν επζχλεο ηνπ. 

β. Καζεθοληοιόγηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Δπίζεο, θαζ' φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη 

λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα παξαθνινπζεί: 

γ. Γειηία Αλαγγειίας Βιάβες ή Δπηζθεσής, ζηα νπνία εγγξάθνληαη θαζεκεξηλψο φιεο νη 

παξαηεξεζείζεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο ζην έξγν φπσο θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα 

ηελ άξζε απηψλ, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γεληθά νπνηαδήπνηε ζρεηηθά 

ζηνηρεία απαηηνχληαη. Οη σο άλσ εγγξαθέο ζα ζεσξνχληαη απφ ηνλ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ. Σα 

Γειηία ζα αξρεηνζεηνχληαη κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ζα θπιάζζνληαη ζην γξαθείν 

πληήξεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

δ. Μεηρώα ζσληήρεζες – επηζθεσώλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ 

ηνπ ηνκέα επζχλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (πρ. Τπνζηαζκφο, Λεβεηνζηάζην, Φπρξνζηάζην), 

ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζα 

αλαλεψλνληαη θάζε κήλα. 

ε. Αρτείο ζε ειεθηροληθή κορθή, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη, γηα θάζε κεράλεκα ηνπ 

ηνκέα επζχλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, φιεο νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα δηαηεζνχλ ρψξνη ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο. Δπίζεο, ν 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ ζα δηαζέζεη ζην Μεραληθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, 

δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ αθνξνχλ ζηνλ Η/Μ εμνπιηζκφ ηνπ πεδίνπ επζχλεο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη 

νηηδήπνηε ηνπ δηέζεζε ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ (ρψξνπο, έληππα θιπ.) ζε θαιή θαηάζηαζε. 
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13. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

Η ζπληήξεζε ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε: 

α. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. 

β. Σελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία (Β.Γ. 24 Ννεκ./17 Γεθ. 1953, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο). 

γ. Σνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θιπ. ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΣΔΔ, ΓΔΗ, 

ΟΣΔ, ΓΔΤΑΙ θιπ. 

δ. Σνπο Καλνληζκνχο μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ (Ακεξηθαληθνχο, Αγγιηθνχο, 

Γεξκαληθνχο, Γαιιηθνχο), φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο. 

ε. Σηο πξνδηαγξαθέο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (αξηζ. 

έγθξηζεο ΓΤ8/Β/νηθ.4972/26-04-2010). 

ζη. Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ ησλ εγθ/ζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. 

δ. Σνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο. 

Δπηπιένλ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη: 

ε. Δλ ηζρχ πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2008 γηα: 
● Yπεξεζίεο κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο Κηηξηαθψλ θαη 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ.  
● Yπεξεζίεο κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο Κηηξηαθψλ θαη 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκεηαθψλ Μνλάδσλ.  

ζ. Δλ ηζρχ πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 14001 ζε πεξηβαιινληηθά 
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο Ννζνθνκεηαθψλ 
Μνλάδσλ (δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ  ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπληήξεζε κηαο 
Ννζνθνκεηαθήο Μνλάδαο, π.ρ. ιάδηα, ιακπηήξεο, ραξηηθά πιηθά, κπαηαξίεο, ςπθηηθά 
πγξά, απνμεισκέλα πιηθά, θηι). 

η. Δλ ηζρχ πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο OHSAS 18001 γηα ηελ Τγηεηλή 
θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαηά ηελ κειέηε, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε Κηηξηαθψλ θαη 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκεηαθψλ Μνλάδσλ. 

 

14. ΟΓΖΓΗΔ ΠΟΤ ΚΑΘΗΣΟΤΝ ΑΜΦΗΒΟΛΖ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ 

Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ γλψκε φηη εδφζε εληνιή απφ ηνλ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ ή ηνλ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ γηα θάπνηα εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ 

απνθαηάζηαζε βιάβεο ή ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζε απφ 

ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα 

ππνβάιιεη ακειιεηί κε έγγξαθν ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. 

 

15. ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

15Α. ΕΖΜΗΔ Δ ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΟΤΗΔ ΑΤΣΧΝ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη αποθιεηζηηθά σπεύζσλος γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή 

πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ππεξεζίαο Δπίβιεςεο, κόλολ φηαλ ν 

θίλδπλνο απηφο πξνέξρεηαη απφ ηε κε θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

15Β. ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη αποθιεηζηηθά σπεύζσλος γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα 

πξνμελεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε εξγάηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζην 

έξγν, είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ απφ θάζε πιεξσκή γη' απηέο ηηο 
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δεκηέο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε 

απηέο, εθηός αλ πξνθχπηεη ζνβαξή παξάιεηςε ή εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ. 

15Γ. ΑΦΑΛΗΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ 

έρεη ζρέζε κε ην έξγν, εθφζνλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο νχηε θαιχπηεηαη 

ε αζθάιηζε απηή κε ηηο πάζεο θχζεσο εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Νφκν γηα ην Ι.Κ.Α., 

ην Δ.Σ., Α.Δ.Σ.. θαη Ξ.Δ. θαη ηπρφλ άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηηο νπνίεο 

εηζθνξέο επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη πξηλ απφ θάζε πιεξσκή λα 

πξνζθνκίδεη ζηελ ΔΠΙΒΛΔΦΗ βεβαίωζε πιερωκής αζθαιηζηηθώλ εηζθορώλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ επηβαιινκέλσλ εηζθνξψλ πξνο ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο Ι.Κ.Α. θιπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη πξηλ απφ θάζε πιεξσκή λα 

πξνζθνκίδεη ζηελ ΔΠΙΒΛΔΦΗ βεβαηψζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο 

απηνχο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Νφκν (αζθαιηζηηθή ελεκερόηεηα). 

 

16. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Καλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο, δειαδή 

ζπλζεθψλ πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ έρεη επηδείμεη ηελ 

πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα ελφο ινγηθνχ θαη ζπλεηνχ ζπκβαιιφκελνπ θαη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη απνηξαπνχλ απφ απηφλ. Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο 

ζπληζηνχλ: 

α) Θενκελίεο, Φπζηθέο θαηαζηξνθέο, Πιεκκχξεο, εηζκνί, Ππξθαγηέο. 

β) Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κεξψλ, επηβνιή 

ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, πνιεκηθή ζχξξαμε, εκπάξγθν. 

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 

ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη 

ζην άιιν κέξνο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο, ην κέξνο πνπ ηελ επηθαιείηαη νθείιεη λα 

ιάβεη θάζε πξφζθνξν κέηξν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηνγφλεο ζπλέπεηέο ηνπ θαη λα 

θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα αξζνχλ 

ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, απηφο νθείιεη έλαληη ηηκήκαηνο πνπ ζα εθηηκεζεί θαη 

ζπκθσλεζεί ακνηβαία, λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ 

αηηίεο. 

 

17. ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ην Πξνζσπηθφ ηεο αθνινπζνχλ ηηο 

νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο 

δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ «έθηαθηεο 

αλάγθεο» γίλεηαη κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. 
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18. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Τπνθαηάζηαζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε ηξίην γηα ηελ παξνρή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ππεξεζηψλ ή 

εθρψξεζε απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΔΠΙΒΛΔΦΗ θαη γλσκνδφηεζε ηεο 

ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ κπνξεί λα εγθξηζεί ε ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ απφ ηελ επζχλε ηνπ πξνο ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ, αλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην 

ζπκθέξνλ ηεο ζχκβαζεο θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ βξίζθεηαη ζε πξνθαλή αδπλακία λα ηεξήζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Τπνθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κφλν φηαλ ν ππνθαηάζηαηνο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ έρεη ηα ίδηα 

πξνζφληα πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

19. ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θξηζεί αλαγθαία ε εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ είραλ 

πξνβιεθζεί αιιά θξίλνληαη απνιχησο απαξαίηεηεο, ή πξνθχπηεη επείγνπζα αλάγθε, ή 

ππάξρνπλ απξφβιεπηα γεγνλφηα, ή αλσηέξα βία, ή ε αλάζεζε ζε ηξίην ζα δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα ζηελ νξζή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο, ή δελ είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο απφ ηελ 

θχξηα ζχκβαζε ιφγσ νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ ή άιισλ ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηνλ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, κε ηίκεκα πνπ 

ακνηβαία ζα ζπκθσλεζεί χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΔΠΙΒΛΔΦΗ θαη εηζήγεζε ηεο 

ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ πξνο ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ ρσξίο 

αηηηνιφγεζε. Άξλεζε ρσξίο ζνβαξή αηηηνιφγεζε δχλαηαη λα εθιεθζεί εθ κέξνπο ηνπ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ σο αηηία έθπησζεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

 

20. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ – ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

Κάζε δηαθνξά πνπ ζα αλαθχςεη κεηαμχ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα 

παξαπέκπεηαη γηα επίιπζε ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Σκήκα Ηπείξνπ. ε 

πεξίπησζε κε επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο 

πνπ εθηειείηαη ε ζχκβαζε. 

 

21. ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΓΗΑΦΧΝΗΑ 

Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ 

δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο 

πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηε ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ έθπησην. 

 

22. ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ - ΤΣΑΔΗ - ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη 

δελ πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ δχλαηαη 

λα εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ φπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιφγην έξγνπ, έγγξαθεο 

ζπζηάζεηο, δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο απφιπζεο πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο επί ηνπ 

ινγαξηαζκνχ, απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ, απαίηεζε 

θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ θιπ. 
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ε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο 

ζπζηάζεηο θαη άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ, πξνβιέπεηαη ε θήξπμε ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ σο εθπηψηνπ φπσο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο, κε 

παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ηε ιήςε νπνηνλδήπνηε άιισλ κέηξσλ θαη 

ελεξγεηψλ (ελδίθσλ ή κε) πνπ ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ ζα θξίλεη σο πξνζθνξφηεξα γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

Η θήξπμε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ σο έθπησηνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ απαηηείηαη αλαιπηηθή θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ΔΠΙΒΛΔΦΗ θαη ηεο 

ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ. 

 

23. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ 

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο είλαη δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  

 

24. ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ο ΔΡΓΟΓΟΣΗ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηφλ ηε ζχκβαζε εάλ 

δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (βι. παξ. 18), ή αλ απηφο ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζπλεπάγεηαη ηελ 

απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο 

ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο.  

 

25. ΠΛΖΡΧΜΔ – ΠΔΡΗΚΟΠΔ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε, νη πιεξσκέο γίλνληαη κεληαία. Ο ινγαξηαζκφο (πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο - πνζνηηθήο παξαιαβήο, θαζψο θαη βεβαηψζεηο γηα 

θνξνινγηθή - αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαη πιεξσκήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ) ππνγξάθεηαη απφ ηελ ΔΠΙΒΛΔΦΗ, ζεσξείηαη απφ ηελ ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ 

ΤΠΗΡΔΙΑ θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ζηα ηηκνιφγηα 

ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ λα αλαγξάθεηαη ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν έγηλε παξνρή ππεξεζηψλ. 

Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο έμνδα 

κεηαθηλήζεσλ, εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θιπ.) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. Οη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο πξνβιέπνληαη 

ζην λφκν θαη ζηελ παξνχζα. Γελ αλαγλσξίδνληαη άιινη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο. 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ δχλαηαη λα θάλεη πεξηθνπή κέρξη 10% επί ηνπ εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ ζην 

βαζκφ πνπ δηαπηζηψλεη πιεκκειή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηεο 

ζχκβαζεο ε ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ δχλαηαη λα πεξηθφςεη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

ΔΠΙΒΛΔΦΗ κέρξη θαη 25%. Σέινο, ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πεξηθνπήο κέρξη θαη 

ην 50% ηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ, ζην 

βαζκφ πνπ ππάξρεη ζνβαξή θαηαζηξαηήγεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

26. ΛΖΞΖ ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ησλ εξγαζηψλ θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα 

(10) εκεξψλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη: 

α. Να εθηειέζεη παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ ελδερφκελν 

λέν ΑΝΑΓΟΥΟ φιεο ηηο δνθηκέο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα νξίζεη ε 

Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο θαη ε παξάδνζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 
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β. Να ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία ιεπηνκεξή έθζεζε επί ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ. 

γ. Να παξαδψζεη ελεκεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα φια ηα ζρεηηθά βηβιία, κεηξψα θαη 

ινηπά παξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ ηεξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηα 

ηερληθά εγρεηξίδηα, ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο, ηα ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία 

πιήξσο ηαθηνπνηεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα εληφο θαθέισλ. 

Η εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ εθ κέξνπο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηελ εθθαζάξηζε, ηελ νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε θαη ηειηθή 

πιεξσκή ηνπ, θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ. ε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ή ακέιεηαο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ. 

Δάλ απφ ηνπο ελ ιφγσ ειέγρνπο δηαπηζησζνχλ βιάβεο, θζνξέο ή δεκηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ έπξεπε λα είραλ επηζθεπαζζεί απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ή παξαιείςεηο ζηε ζπληήξεζή ηνπο, 

ηφηε ε ππεξεζία κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ απφ ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία αλάινγε πξνο ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ θαη αθνινπζεί ε νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ηειηθή πιεξσκή ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Η επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα γίλεη κε ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, γεγνλφο πνπ ζα βεβαηψλεηαη κε ηελ 

έθζεζε δηεθπεξαίσζεο έξγνπ απφ ηελ ΔΠΙΒΛΔΦΗ, βεβαίσζε ηεο ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ 

ΤΠΗΡΔΙΑ θαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ. 

Με ηελ ελδερφκελε εγθαηάζηαζε λένπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη γηα δηάζηεκα πνπ ζα θξηζεί αλαγθαίν 

απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ (φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ), ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο 

απνδεκίσζε, λα δίδεη θάζε πιεξνθνξία θαη λα παξάζρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ 

(ππεχζπλν Δξγνηαμίνπ, ή άιιν πξνζσπηθφ) γηα ελεκέξσζε θαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δνζνχλ είηε 

κέζσ ηειεθψλνπ, είηε κε ηελ επηηφπνπ παξνπζία πξνζσπηθνχ ηνπ απεξρφκελνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην Ννζνθνκείν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηελ θξίζε ηνπ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ. 

 

27. ΣΔΤΥΟ (ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ). 

Η Σερληθή Τπεξεζία κπνξεί λα δηαζέζεη ηεχρνο κε ην Αλαιπηηθφ Δηήζην Πξφγξακκα 

πληήξεζεο πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

 

 

Η επηηξνπή Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

1.Παπαληθνιάνπ Βαζίιεηνο  

2.Καξαγηάλλεο Αλδξέαο 

3.Μπίζηαο Θεφδσξνο 

 


