
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
Λ.Φπιήο 8ε ζηάζε & π. Θενιόγνπ 1 
ΗΛΗΟΝ Σ.Κ. 13122 
Πιεξνθνξίεο: Σζνπθαιά Υξηζηίλα 
Σει. 213 2015353,  
FAX: 213 2015348 
ekaprom1@eka-hosp.gr 

                   ΗΛΗΟΝ,  06 -11-2019 
          Αξηζ. πξση.: 7440  

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΚΑΗ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
                                                      21/2019 

 
 

 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ & ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ 

Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ 

 
Πίζηωζε 12.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ  

 
 

Σν ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 
147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζ. απόθαζε 7379/05-11-2019 απόθαζε Γηνηθεηή, 
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ 
σο άλσ έξγνπ. 
  

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Δίδνο δηαγσληζκνύ πλνπηηθόο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 
 πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή 

(Υακειόηεξε ηηκή) 

Πξνϋπνινγηζκόο 12.000,00€ κε ΦΠΑ 

CPV 50700000-2 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 12 κήλεο 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο 
Γεπηέξα, 18-11-2019, ώξα 11:00 π.κ., ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα, 18-11-2019, ώξα 12:00 κ.κ. 

Σόπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηζρύο πξνζθνξώλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 

 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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 2 

 

 

 

2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ, ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 
     

1. ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 
 πληήξεζε αλά δίκελν 
 

 

Α/Α ΣΜΖΜΑ ΣΤΠΟ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟΤ ΣΔΜ 

1 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΟΤΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

ΦΤΡΟΓΔΝΖ, ΣΤΠΟ 
FAAH 9-10 ΓΤΟ ΗΓΗΔ 

ΤΠΟΜΟΝΑΓΔ 
2 

2 

 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ 
(1) ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ βόξεην ηκήκα,  

ΓΗΝΟΛΟΤΣΡΑ. 
 

INTERCLIMA C99 1 

3 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ 

(2)  ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ λόηην ηκήκα 
 

INTERCLIMA C99 1 

4 ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΑΓΔΗΡΔΗΧΝ  1 

5 
ΜΟΝΑΓΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑ 

ΜΑΓΔΗΡΔΗΧΝ 
 1 

 
 

2. FUNCOIL (61 ΣΔΜ.) 
πληήξεζε αλά δίκελν 

 
 

ΣΟ ΚΑΣΧ ΗΟΓΔΗΟΤ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ 
( ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ,  ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ). 

 
 

3. ΝΣΟΤΛΑΠΔ  
πληήξεζε αλά δίκελν 
 

 

Α/Α ΣΜΖΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟΤ 
ΣΔΜ 

1 
ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 
INVENTOR 1 

2 
ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ (2) ΣΟΤ ΔΚΑ 

 
MITSUBISHI 1 

3 
ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 
MITSUBISHI 1 

4 
ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ  (3)  Φ/Θ. 

 
FUJITEC 1 

 
 
4. ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ SPLIT 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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Α + Β ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ – ΗΟΓΔΗΟ – ΚΑΣΧ ΗΟΓΔΗΟ  
πληήξεζε  αλά δίκελν 
 
 

Α΄ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

 

Α/Α Νν ΘΑΛΑΜΟΤ ΣΤΠΟ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟΤ 
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ-

ΘΔΖ 

1 103 FIJI  Σνίρνπ 

2 102 PANASONIC  Σνίρνπ 

3 101 PANASONIC  Σνίρνπ 

4 100 PANASONIC  Σνίρνπ 

5 99 SHARP  Σνίρνπ 

6 98 LG  Σνίρνπ 

7 97 SANYO  Σνίρνπ 

8 96 LG  Σνίρνπ 

9 95 PANASONIC  Σνίρνπ 

10 
94                       

 ΔΗΓΗΚΔΤΌΜΔΝΟΗ 
SANYO Σνίρνπ 

11 
93                        

ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ 
FUJITEC Σνίρνπ 

12 
31                          

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
COOLSTAR Σνίρνπ 

13 
31                        

 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
SHARP Σνίρνπ 

14 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΗΑΣΡΧΝ MITSUBISHI Σνίρνπ 

15 
92                                   

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ 
SANYO Σνίρνπ 

16 91 PANASONIC Σνίρνπ 

17 90 FUJITEC Σνίρνπ 

18 89 LG Σνίρνπ 

19 88 LG Οξνθήο 

20 87 PANASONIC  Σνίρνπ 

21 
86                

ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ 
PANASONIC  Σνίρνπ 

22 104 MITSUBISHI Σνίρνπ 

 

 

Β΄ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

23 
ΜΟΝ. ΝΔΤΡ/ΚΖ 

ΔΠΑΝΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
DYNAMIC Σνίρνπ 

24 
MΟΝΆΓΑ 

ΝΔΤΡΟΠΑΣ. 
VECTOR Σνίρνπ 

25 84 PANASONIC  Σνίρνπ 

26 83 MITSUBISHI Σνίρνπ 

27 81 GENERAL  Σνίρνπ 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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28 80 MITSUBISHI Οξνθήο 

29 79 LG  Σνίρνπ 

30 78 SANYO Σνίρνπ 

31 77 LG  Σνίρνπ 

32 ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ MITSUBISHI Σνίρνπ 

33  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ MITSUBISHI Σνίρνπ 

34 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΗΑΣΡΧΝ MITSUBISHI Σνίρνπ 

35 
ΘΑΛΑΜΟ ΔΠΔΗΓ. 

ΑΝΣΗΜΔΣ. 
MITSUBISHI Σνίρνπ 

36 ΔΗΓΗΚΔΤΟΜΔΝΟΗ MITSUBISHI Σνίρνπ 

37  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ SANYO Σνίρνπ 

38 71 LG Σνίρνπ 

39 70 SHARP  Σνίρνπ 

40 69 PANASONIC  Σνίρνπ 

41 68 FUJITSU  Σνίρνπ 

42 67 FUJITEC Σνίρνπ 

43 66 MITSUBISHI Σνίρνπ 

 
 
ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΗΟΓΔΗΟ – ΚΑΣΧ ΗΟΓΔΗΟ  

 
 

44 ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ MITSUBISHI Σνίρνπ 

45 ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ MITSUBISHI Σνίρνπ 

46 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡ. ELECTRA Σνίρνπ 

47 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡ. 

(ΠΡΟΨΣ) 
ELECTRA Σνίρνπ 

48 ΓΡΑΦ. ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ PANASONIC  Σνίρνπ 

49 
ΓΡΑΜΜΑΣ. 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ 
PANASONIC  Σνίρνπ 

50 ΓΡΑΦ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ELECTRA Σνίρνπ 

51 ΓΡΑΜΜΑΣ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ELECTRA Σνίρνπ 

52 ΓΡΑΜΜΑΣ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ COOLSTAR Σνίρνπ 

53 ΓΡΑΦΔΗΟ 8 ELECTRA Σνίρνπ 

54 ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΑΔΑ MITSUBISHI Σνίρνπ 

55 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 
LG Σνίρνπ 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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56 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 
GENERAL Σνίρνπ 

57 ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ SHARP Σνίρνπ 

58 ΣΖΛΔΦΧΝΔΗΟ  DYNAMIK Σνίρνπ 

59 
ΑΡΥΔΗΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠ. 

(40)  
SHARP Σνίρνπ 

60 ΓΡΑΦ. ΚΑΡΣΧΝ  ELECTRA Σνίρνπ 

61 ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ PANASONIC  Σνίρνπ 

62 ΓΡΑΦ. ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ SHARP Σνίρνπ 

63 ΓΡΑΦ. ΤΝΣΖΡΖΖ ELECTRA Σνίρνπ 

64 ΓΡΑΦ. ΟΓΖΓΧΝ  MITSUBISHI Σνίρνπ 

65 ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ FUJITSU Σνίρνπ 

66 ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ SHARP Σνίρνπ 

67 ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ FUJITSU Σνίρνπ 

68 ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ FUJITSU Σνίρνπ 

69 ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ FUJITSU Σνίρνπ 

70 ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ FUJITSU Σνίρνπ 

71 ΑΤΣΌ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ PANASONIC  Σνίρνπ 

72 ΓΡΑΦ. INTERNET MITSUBISHI Σνίρνπ 

73 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ SHARP Σνίρνπ 

74 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ SHARP Σνίρνπ 

75 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ COOLSTAR Σνίρνπ 

76 
ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ 
PANASONIC  Σνίρνπ 

77 ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ PANASONIC  Σνίρνπ 

78 ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ PANASONIC  Σνίρνπ 

79 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΔΗΟ PANASONIC  Σνίρνπ 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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80 ΡΑΦΔΗΟ  MITSUBISHI Σνίρνπ 

81 ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ ELECTRA Σνίρνπ 

82 ΗΓΔΡΧΣΖΡΗΟ  SHARP Σνίρνπ 

83 ΘΔΡΜΑΣΔ SHARP Σνίρνπ 

84 
ΔΦΖΜΔΡΔΤΟΝΣΔ 

ΗΑΣΡΟΗ 
SHARP Σνίρνπ 

85 
ΔΦΖΜΔΡΔΤΟΝΣΔ 

ΗΑΣΡΟΗ 
ELECTRA Σνίρνπ 

86 ΘΤΡΧΡΔΗΟ SHARP Σνίρνπ 

87 ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΣΑ SHARP Σνίρνπ 

88 ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΣΑ SHARP Σνίρνπ 

89 ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΣΑ SHARP Σνίρνπ 

90 ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΣΑ   SHARP Σνίρνπ  

91 ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΣΑ TADIRAN Σνίρνπ 

92 
ΓΡΑΜΜ. 

ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ 
LG Σνίρνπ 

93 ΑΛΟΝΗ ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟ SHARP Σνίρνπ 

94 ΑΛΟΝΗ ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟ FUJITSU Σνίρνπ 

95 ΓΧΜΑΣΗΟ 1 MITSUBISHI Σνίρνπ 

96 ΓΧΜΑΣΗΟ 2 SHARP Σνίρνπ 

97 ΓΧΜΑΣΗΟ 3 LG Σνίρνπ 

98 ΓΧΜΑΣΗΟ 4 ELECTRA Σνίρνπ 

99 ΓΧΜΑΣΗΟ 5 SHARP Σνίρνπ 

100 ΓΧΜΑΣΗΟ 6 LG Σνίρνπ 

101 ΓΧΜΑΣΗΟ 7  TOYOTOMI Σνίρνπ 

102 ΓΧΜΑΣΗΟ 8 SHARP Σνίρνπ 

103 ΓΧΜΑΣΗΟ 9 ELECTRA Σνίρνπ 

104 ΓΧΜΑΣΗΟ 10 PANASONIC  Σνίρνπ 

105 ΓΧΜΑΣΗΟ 12 SHARP Σνίρνπ 

106 
ΓΡΑΦ. 

ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ 
SHARP Σνίρνπ 

107 ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ (3) Φ/Θ SHARP  Σνίρνπ 

108 
  ΑΠΟΘΖΚΖ  
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

DYNAMIC Σνίρνπ 

109 
  ΑΠΟΘΖΚΖ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

SHARP Σνίρνπ 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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110 ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ TOYAMA Σνίρνπ 

111 ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ TOYAMA Σνίρνπ 

112       ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ SHARP Σνίρνπ 

113        ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ FUJITEC Σνίρνπ 

114        ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ FUJITEC Σνίρνπ 

115 
ΓΗΑΓΡΟΜΟ  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠ. 
(ΔΡΓΟΘ.29) 

LG Σνίρνπ 

116 
ΓΗΑΓΡΟΜΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠ. 
(ΑΠΟΘ-ΔΡΓΟΘ.) 

AIRWELL Σνίρνπ 

117 

ΓΗΑΓΡΟΜΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠ.   

(ΔΡΓΟΘ. 
ΤΠΟΣ.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ) 

TOYAMA Σνίρνπ 

118 
ΓΗΑΓΡΟΜΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  ΤΠ. 
(ΦΤΥΟΛΟΓΟ) 

FIJI Σνίρνπ 

119 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ 
ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ 

PANASONIC Σνίρνπ 

120 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ FUJITEC Σνίρνπ 

121 ΓΡ. ΔΠΗΣΑΗΑ FUJITEC Σνίρνπ 

122 
ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΦΖΜΔΡΗΟΤ 

ΗΑΣΡΧΝ 
ELECTRA 

Σνίρνπ 

123 
ΓΧΜΑΣΗΟ ΔΦΖΜΔΡΗΟΤ 

ΗΑΣΡΧΝ 
FUJI 

Σνίρνπ 

124 
ΓΡΑΦΔΗΟ 8 (ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ) 
ELECTRA 

Σνίρνπ 

125 
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

(ΤΠΟΓΔΗΟ) 
AIRWELL 

Σνίρνπ 

126 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ 
RAC SHARP 

Σνίρνπ 

127 ΖΝΟΗΥΟ PANASONIC (3ΣΜΥ) Σνίρνπ 

128 
ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΤΝΣΖΡΖΣΧΝ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

FUJITSU 
Σνίρνπ 

129 
ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ 

ΚΤΛΗΚΔΗΟ 
(ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ)  

 
Σνίρνπ 

130 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΗΗΝΑ Φ/Θ 
 

Σνίρνπ 

131 ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΛΗΚΟΤ ΣΟΤΑΜΑ Σνίρνπ 

132 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΛΛΟΓΟΤ LG Σνίρνπ 

133 
ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ 
CELVINATOR 

Σνίρνπ 

134 ΓΧΜΑΣΗΟ 85 CROWN Σνίρνπ 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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5. ΦΤΚΣΗΚΟΗ ΘΑΛΑΜΟΗ  
πληήξεζε αλά κήλα  
 

Α/Α ΣΜΖΜΑ ΣΤΠΟ  ΣΔΜ  

1 
ΘΑΛΑΜΟ 

ΑΠΟΘΖΚΖ - 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΗΥΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 2HP 
ΔΚΑΣΟ (ΜΗΑ  ΚΑΣΑΦΤΞΖ 

& ΓΤΟ ΤΝΣΖΡΖΔΗ). 
3 

2 
ΑΠΟΘΖΚΖ - 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΦΤΓΔΗΟ 

(ΤΝΣΖΡΖΖ) 
1 

3 
ΑΠΟΘΖΚΖ - 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΚΑΣΑΦΤΚΣΖ 

(ΜΠΑΟΤΛΟ) 
1 

4 
ΑΠΟΘΖΚΖ - 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ   1 

5 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΥΧΡΟ 
ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΑΠΟΘΖΚΖ - 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  

ΘΑΛΑΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 
ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ, ΗΥΤ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 1,5HP. 
 

1 

6 

 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΥΧΡΟ 
ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΑΠΟΘΖΚΖ - 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

ΦΤΚΣΗΚΟ ΘΑΛΑΜΟ 
ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ 

1 

 
 

6. ΦΤΓΔΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ 
πληήξεζε αλά κήλα 

 

Α/Α ΣΜΖΜΑ  ΣΔΜ 

1 
 

ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ 
 

ΦΤΓΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 
(ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΓΗΦΤΛΛΖ) 

1 

2 
 
 

ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 

ΦΤΓΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 
(ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΓΗΦΤΛΛΖ) 

3 

  
ΘΑΛΑΜΟΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 
2 
 

  
ΦΤΓΔΗΟ ΠΑΓΚΟ INOX 

 
1 
 

  
ΚΑΣΑΦΤΚΣΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ 

 
1 
 

3 
 

ΓΗΑΓΡΟΜΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΗΧΝ 

ΘΑΛΑΜΟΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 3 

  ΘΑΛΑΜΟΗ ΚΑΣΑΦΤΞΖ 1 

4 

 
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
 
 

ΦΤΓΔΗΑ 
Siltal – Electrolux – Voxson -

Pitsos 
4 

5 ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 
ΦΤΓΔΗΑ 

General electric 
1 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ





ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 9 

6  Α΄& Β΄ΦΗΑΠ 

 
ΦΤΓΔΗΑ 

Afluntic-Bosch-Escimo 
 

3 

7 ΔΦΖΜΔΡΗΟ ΗΑΣΡΧΝ  
ΦΤΓΔΗΑ 

 
2 

 
 
7. ΦΤΚΣΔ ΝΔΡΟΤ  
πληήξεζε αλά δίκελν 
 

 

Α/Α ΣΜΖΜΑ ΣΔΜ 

1 
 

ΓΗΑΓΡΟΜΟ  ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ ΗΟΓΔΗΟ 
 

1 

2 ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 1 

3 ΚΛΗΝΗΚΖ Α΄ ΟΡΟΦΟΤ 2 

4 ΚΛΗΝΗΚΖ Β΄ ΟΡΟΦΟΤ 2 

5 
                       ΓΗΑΓΡΟΜΟ ΚΑΣΧ ΗΟΓΔΗΟ 
             (Δμσηεξηθά Ηαηξεία,  Δξγαζηεξηαθόο Σνκέαο) 

 
2 

6 ΓΗΑΓΡΟΜΟ ΤΠΟΓΔΗΟΤ 1 

7 ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ 1 

8 
 

ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟ 
1 

 
 
Α. ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ 
 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 
 

 
1. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο  ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο – νξγάλσλ ξύζκηζεο & απηνκαηηζκνύ – 

ειεθηξηθώλ αληηζηάζεσλ – δηαηάζεσλ εθηόλσζεο θαη νξγάλσλ αζθαιείαο. 
2. Καζαξηζκνί, θίιηξσλ – αλεκηζηήξσλ – θηεξσηώλ θιπ. κε εηδηθά αληηκηθξνβαθηεξηαθά  πιηθά. 
3. πληήξεζε θαη ακπεξν-κέηξεζε  θνκπξεζέξ – ειεθηξνθηλεηήξσλ – αλεκηζηήξσλ. 
4. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θπθινθνξεηώλ. 
5. Έιεγρνο θαλαιηώλ παξνρήο & αλαξξόθεζεο αέξα θαη θαζαξηζκόο ζηνκίσλ.  
6. Έιεγρνο ηκαληηνθίλεζεο όισλ ησλ θηλεηήξσλ. 
7. Ζιεθηξνινγηθόο έιεγρνο όισλ ησλ θηλεηήξσλ. 
8. Έιεγρνο δηαξξνώλ θαη πιήξσζε κε ςπθηηθό πγξό (ην θαηάιιειν γηα θάζε κνλάδα). 
9. Όζνλ αθνξά ηα 61 Fun coil: γεληθνί θαζαξηζκνί ζηνηρείσλ ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο, θίιηξσλ, 

αλεκηζηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνί έιεγρνη ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ απηνκαηηζκνύ (ζεξκνζηάηε θαη 
αλεκηζηήξα). 

10. Έιεγρνο αλά δίκελν θαη ζπκπιήξσζε βηβιίνπ ζπληήξεζεο. 
 

 
ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΑΗΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ SPLIT 

 
1. Γεληθνί έιεγρνη ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θηλεηήξα, δηαξξνώλ θαη νξγάλσλ. 
2. Καζαξηζκνί ζηνηρείσλ ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο κνλάδαο. 
3. Καζαξηζκόο θίιηξσλ, αλεκηζηήξσλ θαη θηεξσηώλ. 
4. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο  ηειερεηξηζηεξίνπ (ιεηηνπξγίεο ζέξκαλζεο - ςύμεο - αθύγξαλζεο, 

πξνγξακκαηηζκόο ώξαο, θίλεζεο πεξζίδσλ παξνρήο αέξα θιπ). 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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5. Έιεγρνο δηαξξνώλ θαη πιήξσζε κε ην θαηάιιειν ςπθηηθό πγξό. 
6. Έιεγρνο αλά δίκελν θαη ζπκπιήξσζε βηβιίνπ ζπληήξεζεο. 

 
 

ΦΤΚΣΗΚΟΗ  ΘΑΛΑΜΟΗ & ΦΤΓΔΗΑ 
 

1. Καζαξηζκόο CONDESER (ρεκηθόο & κεραληθόο). 
2. Έιεγρνο & θαζαξηζκόο απνρέηεπζεο. 
3. Έιεγρνο αληηζηάζεσλ, ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξσλ θαη γεληθνί έιεγρνη         

       απηνκαηηζκώλ θαη ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. 
4. Έιεγρνο δηαξξνώλ θαη πιήξσζε κε ην θαηάιιειν ςπθηηθό πγξό. 
5. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
6. Έιεγρνο αλά κήλα θαη ζπκπιήξσζε βηβιίνπ ζπληήξεζεο. 

 
 

Β.  ΣΑΚΣΗΚΖ  ΤΝΣΖΡΖΖ  
 
Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο γίλνληαη θάησ από ηελ επζύλε Γηπισκαηνύρνπ ή πηπρηνύρνπ 
Μεραλνιόγνπ ή Ζιεθηξνιόγνπ θαη από εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό . Απνηειεί 
ππνρξέσζε ηνπ ππεύζπλνπ κεραληθνύ ε κεληαία  παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ  
Ννζνθνκείνπ θαη ε ππνβνιή έθζεζεο επηζεώξεζεο θαη ειέγρνπ εγθαηαζηάζεωλ ζην ηέινο 
θάζε κήλα ε νπνία ζα παξαδίδεηαη κέζω Πξωηνθόιινπ ζην Γξαθείν Γηνίθεζεο κε 
θνηλνπνίεζε ζην ηκήκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 
Σα νλόκαηα ηνπ ππεύζπλνπ κεραληθνύ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο αλαθνηλώλνληαη ζην 
Ννζνθνκείν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο. 
Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ιακβάλεη ρώξα ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα θαη ζπκθσλεκέλα ζην 
πξόγξακκα ζπληήξεζεο  κε ηελ Σ.Τ. θαη ην γξαθείν Πξνκεζεηώλ. 
Σν πξόγξακκα μεθηλά λα εθαξκόδεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 
Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο    
   

1. Λακβάλνπλ ρώξα ζε πξνθαζνξηζκέλν σξάξην εξγαζίαο . 
2. Απαηηνύλ ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε θαη έγθξηζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ όηαλ ιακβάλνπλ ρώξα εθηόο 

σξαξίνπ εξγαζίαο. 
3. Αθνινπζνύλ ηνλ θαηάινγν εξγαζηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο. 
4. Γίλνληαη ζε γλώζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  
5. Δίλαη απόιπηα ζπκβαηέο κε ηνπο νδεγνύο πληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ. 
6. Γίλνληαη κε βάζε ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζσπηθνύ θαη κε ην 

βνεζεηηθό εμνπιηζκό αζθαιείαο πνπ απαηηείηαη. 
7. Γίλνληαη κε θαιαηζζεζία θαη ζπλέπεηα, ρσξίο λα ππάξρεη παξελόριεζε ζηνπο αζζελείο θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπκκνξθνύκελνη κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
8. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγίαο βιάβεο ζα γίλεηαη δηεξεύλεζε, εληνπηζκόο θαη 

θαηαγξαθή ηεο βιάβεο από ηνλ αλάδνρν ρσξίο επηπξόζζεηε ακνηβή θαη ζα απνζηέιιεηαη  
γξαπηώο πηζηνπνηεκέλε αλαθνξά επηζθεπήο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία  ηνπ  Ννζνθνκείνπ. 

9. ηα πιαίζηα ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Σ.Τ. 
ηνπ λνζνθνκείνπ επί ησλ θηεξηαθώλ θαη θιηκαηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ώζηε λα είλαη δπλαηνί νη 
θαηάιιεινη ρεηξηζκνί ζε πεξίπησζε άκεζεο αλάγθεο . 
 
 
Γ. ΔΚΣΑΚΣΔ  ΒΛΑΒΔ 
 
 

Α. ε πεξίπησζε όπνπ δηαπηζησζεί βιάβε ζηνλ εμνπιηζκό, ν αλάδνρνο ελεκεξώλεη ηελ ππεξεζία 
γηα ην θόζηνο πιηθώλ θαη εξγαζίαο θαη πξνρσξά ζηελ απνθαηάζηαζε, κόλν εάλ ιάβεη ζρεηηθή 
έγθξηζε. 
Δμνπιηζκόο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζύκβαζε ηνπ αλαδόρνπ θαη επηζθεπάδεηαη από ηξίηεο 
εηαηξείεο, ζα αθαηξείηαη από ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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Β.  Γηα  ηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, από έθηαθηεο βιάβεο κηθξέο ή κεγάιεο 

δηαπηζησκέλεο  από ηνλ ζπληεξεηή  ή από ην ηκήκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 
πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Γ΄,  αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 
 

1. Ο αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγξάθσο ην ηερληθό πξόβιεκα, ηελ ηερληθή  πεξηγξαθή θαη ην θόζηνο 
απνθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ κεραληθώλ κεξώλ (πρ αλεκηζηήξαο, 
άμνλεο θ.α. ) θαη  ησλ εξγαζηώλ απηνύ. 

2. Ζ Σερληθή  & ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία αθνύ επηθπξώζνπλ ην αλσηέξσ έγγξαθν, δίλνπλ εληνιή  
ζην ζπληεξεηή εληόο νξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηερληθνύ 
πξνβιήκαηνο θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

3. ε πεξίπησζε βιάβεο πνπ πξνθύπηεη εθηόο ησλ σξώλ παξνπζίαο ηνπ ηερληθνύ, ν 
ΤΝΣΖΡΖΣΖ ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ιίζηα κε ζηαζεξά θαη θηλεηά 
ηειέθσλα ησλ παξαθάησ: 
 

    -Τπεύζπλνπ κεραληθνύ  
 
   - Τπεύζπλνπ ςπθηηθνύ ηερληθνύ   
           
Ο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζε πεξίπησζε εηδνπνίεζεο ζα είλαη ΑΜΔΟ θαη  αθνξά ζηε θιήζε ηνπ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ γηα άξζε βιαβώλ θαη απνθαηάζηαζε  ιεηηνπξγίαο  ησλ ζπληεξνπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ  
εληόο ( 3 ) σξώλ γηα όιεο  ηηο εγθαηαζηάζεηο εθηόο ησλ απηόλνκσλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ, όπνπ ν  
ρξόλνο αληαπόθξηζεο κπνξεί λα κεγαιώζεη ζ’ έλα νθηάσξν ( 8 ώξεο ). 
 
Ζ θιήζε κπνξεί λα γίλεη όιν ην 24σξν, όιεο  ηηο εκέξεο ηεο  εβδνκάδαο (Γεπ - Κπξ.), 
θαη ζηηο αξγίεο – απεξγίεο (ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ ρώξνπ - Ννζνθνκείν). 
 

 
Γ. ΑΝΑΛΧΗΜΑ  ΄Ζ  ΜΖ  ΤΛΗΚΑ  &  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ   
 
 

1.  Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ βαξύλεηαη από ην θόζηνο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 
θαη ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία,  αλαισζίκσλ πιηθώλ -  κηθξνϋιηθώλ  απαξαίηεησλ γηα ηε 
ζπληήξεζε θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ, όπσο ρεκηθό πγξό, ςπθηηθό πγξό 
(R134A, R404A, R410A, R407C), ρξνληθά θαζπζηέξεζεο, ξειέ εθθίλεζεο, ππθλσηέο εθθίλεζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ, ηκάληεο, πξνθίιηξα κνλάδσλ, πξεζζνζηάηεο πςειήο θαη ρακειήο 
πίεζεο, θίιηξσλ πγξάο γξακκήο θαη ρεηξηζηεξίσλ γεληθήο ρξήζεο ζε κνλάδεο SPLIT. 
Όπνπ δηαπηζησζεί έιιεηςε Freon R22 είηε λα γίλεηαη πιήξσζε κε R22 είηε λα γίλεηαη 
αληηθαηάζηαζε ηνπ R22 κε ην αληίζηνηρν ππνθαηάζηαην ηνπ.  Δπίζεο νπνηνδήπνηε κηθξνπιηθό, 
εμνπιηζκόο, κεράλεκα, ζπζθεπή, εξγαιείν, πξνζσπηθό, θύξηα ή επηθνπξηθή εξγαζία απαηηείηαη 
γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλεμαξηήησλ ηεο ζέζεο απηνύ, θαζώο 
θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ ηαθηηθήο ζπληήξεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
παξόλ, πξνζθέξεηαη από ηνλ αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ επζύλε θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 
πξνζθεξόκελν ηίκεκα. 
 
Δ. ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΧΝ  
 
 
Γηα θάζε εξγαζία ηαθηηθήο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ν ΤΝΣΖΡΖΣΖ ζα 
πξέπεη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζώπσλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
 

1. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειιεληθώλ θαλνληζκώλ θαη ησλ 
θαλνληζκώλ πνπ αθνξνύλ ζε πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ 
ιακβάλνπλ ρώξα ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.   
 

2. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε 
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ δηαδηθαζηώλ θαη 
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κέζσλ πξνζηαζίαο (ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο) ζηηο εξγαζίεο ηαθηηθήο θαη 
έθηαθηεο ζπληήξεζεο. 
 

3. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ επζύλεηαη γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ θαη 
αλαιακβάλεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ θαη αθνξνύλ: 

. σκαηηθέο βιάβεο ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 

. πληήξεζε ή ζσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ πνπ παξεπξίζθνληαλ ή δηέξρνληαλ από ην ρώξν 

εξγαζίαο. 
 
. Τιηθέο δεκηέο 
 

4. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη αζθαιηζκέλν θάζε άηνκν πνπ ιακβάλεη ρώξν ζηηο 
εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηα πξνβιεπόκελα από ην λόκν ηακεία. 
 
 
Σ. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ  ΤΝΣΖΡΖΖ  
 
 Ο θάζε έλαο από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, ζα 
ζπκπιεξώλεη ππνρξεωηηθώο ην Ζκεξνιόγην πληήξεζεο, ην νπνίν θαη ζα ην παξαδίδεη ζηελ 
επίβιεςε ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζπκπιεξωκέλν θαη ππνγεγξακκέλν.  
 
 
 
ην Ζκεξνιόγην πληήξεζεο ν θάζε έλαο από ην πξνζσπηθό εθηόο από ην νλνκαηεπώλπκν θαη 
ηελ εηδηθόηεηα ηνπ, ζα αλαγξάθεη:  
 

. Σελ εκεξνκελία, ηελ εκέξα, ηελ ώξα άθημεο θαη αλαρώξεζεο ηνπ, θαζώο θαη ηηο ζπλνιηθέο 

ώξεο εκέξαο παξνπζίαο ηνπ ζην έξγν. 

. Σηο εθηεινύκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, απνθαηάζηαζεο βιαβώλ, θιπ, ην 

κεράλεκα ή ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίνλ απηέο έιαβαλ ρώξα, ηελ ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο απηώλ, 
θαζώο θαη ηελ αληίζηνηρε δηάξθεηά ηνπο.  

. Σν είδνο θαη ηελ πνζόηεηα ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ αληαιιαθηηθώλ, αλαισζίκσλ ή κηθξνϋιηθώλ  

αλά κεράλεκα ή ρώξν.  
 
Σν Ζκεξνιόγην πληήξεζεο  ζα παξακέλεη ζην ηκήκα ηεο Σερληθήο  Τπεξεζίαο. 
 

Το ημερολόγιο ζσνηήρηζης θα αποηελείηαι από θύλλα ανηίζηοισα ηος σποδείγμαηος πος 
παπαηίθεηαι παπακάηω και ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να ηο παπαδίδει ζπκπιεξωκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν ζην ηέινο ηεο εκέξαο ζην ηκήκα ηεο Σερληθήο  Τπεξεζίαο ηνπ ΔΚΑ.  
 
 
ΦΤΛΛΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ  & ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΚΑ 
 

1. ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΔΠΧΝΤΜΟ: 
 2. ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΑΡΟΤΗΑ 

ΟΝΟΜΑ:  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  

  
ΧΡΑ ΑΦΗΞΖ: 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:  
ΧΡΑ ΑΝΑΥΧΡΖΖ: 
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ΤΝΟΛΗΚΔ ΧΡΔ 
ΖΜΔΡΑ: 

 

 
 

4. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ-ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ-ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΧΝ 

Α/Α 
ΔΗΓΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ - 
ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ- ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΟΤ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ & 
ΥΧΡΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ & 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
Ο ΔΚΣΔΛΧΝ                                                                                             Ζ ΔΠΗΒΛΔΦ 
 
 
 
Ε. ΑΝΑΦΟΡΔ  
 
 Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο αλαθνξέο, ζην Γξαθείν 
Γηνίθεζεο  κέζσ  ηνπ Πξσηνθόιινπ, κε θνηλνπνίεζε  ζην ηκήκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, 
αλάινγα ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο. 
 

3. ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ & 

ΥΧΡΟ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

Ή 
ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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Σαθηηθέο  αλαθνξέο θάζε ηέινο ζεξηλήο θαη  ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ,  κε ηα πξνβιήκαηα, ηελ ηπρόλ 
αλαπξνζαξκνγή εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο απόδνζεο θαη νηθνλνκηθήο 
ιεηηνπξγίαο σο επίζεο θαη ηηο εξγαζίεο κεγάιεο θιίκαθαο πνπ πηζαλόλ πξνθύπηνπλ. 
 
Θέινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη ην αλαιπηηθό ηερληθό πξόγξακκα ζπληήξεζεο θαηά είδνο θαη ρξόλν 
ζα ζπκθσλεζεί θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ αθνύ ν ίδηνο 
πξνζέιζεη ιάβεη γλώζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη  ζπκθσλήζεη ζε ηπρόλ αηηηάζεηο  πνπ δελ 
πξνβιέπνληαη από απηή ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.  
 
Ζ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο θαη λα θαηαζέζεη ζην θάθειν ηεο 

πξνζθνξάο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) ηα αληίζηνηρα έγγξαθα: 
 
1. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε  ΔΝ ISO 9001:2008,14001:2004, ΔΛΟΣ 1801:2008, 

ΟΖΑSAS 18001:2007. 
 
2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαγθαίεο από ηε λνκνζεζία άδεηεο γηα ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ζην κόληκν 
πξνζσπηθό ηνπ, ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εξγνδεγνύο θαη  δύν (2) αξρηηερλίηεο ςπθηηθνύο, κε ην 
αληίζηνηρν Πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚ/2067/2015. Πξνο απόδεημε ησλ πξναλαθεξόκελσλ 
ζα ππνβάιιεη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο εξγαζίαο, πηζηνπνηεηηθά, θαζώο 
επίζεο θαη θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ από ηε επηζεώξεζε εξγαζίαο. 

 
3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζε εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ γηα ηα ηειεπηαία ηξία έηε. 
 
4. Ο δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ Μεραλνιόγν Μεραληθό Π.Δ. 

ή Σ.Δ. κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ.  Πξνο απόδεημε ησλ 
πξναλαθεξόκελσλ, ζα θαηαζέζεη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαηάζηαζε επηζεώξεζεο 
εξγαζίαο, ζπλνδεπόκελε από ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη βεβαηώζεηο εκπεηξίαο ηνπ 
Μεραληθνύ. 

 
5.  Ο δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ Μεραλνιόγν Μεραληθό Π.Δ. 

ή Σ.Δ. κε πηζηνπνίεζε ζηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε  Ζ/Μ  εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ εθπόλεζε θαη 
ππνβνιή νηθνλνκνηερληθήο έθζεζεο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
θιηκαηηζκνύ, ηηο νπνίεο ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία. Πξνο απόδεημε ησλ πξναλαθεξόκελσλ, ν 
ζπκκεηέρσλ ζα ππνβάιιεη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο 
επηζεώξεζεο εξγαζίαο, ζπλνδεπόκελν από ηνπο ηίηινπο  ζπνπδώλ – πηζηνπνηεηηθά ηνπ 
Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ.   

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ : 
 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ θιηκαηηζηηθώλ θαη ησλ ςπθηώλ λα 
γίλνληαη αλά δίκελν μεθηλώληαο λα εθαξκόδνληαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ςπγείσλ λα γίλνληαη κία (1) θνξά ην 
κήλα. 
 

3. Οη  ζπληεξεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη  ζηελ πξνζθνξά ηνπο  λα αλαθέξνπλ όηη έιαβαλ γλώζε ησλ 
όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 
 

4. Οη  ζπληεξεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη  ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα  πξνζθνκίζνπλ ηελ  βεβαίσζε πνπ 
ζα ιάβνπλ από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΔΚΑ όηη επηζθεθζήθαλ ηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ 
θαη όηη  έιαβαλ πιήξε γλώζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 

5. ηηο πξνζθνξέο ζα  πξέπεη λα  αλαθέξεηαη ξεηά  αλ ζπκπεξηιακβάλεηαη  ν αλαινγώλ ΦΠΑ . 
 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ





ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 15 

6. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη ηνλ βαξύλνπλ όιεο νη αζθαιηζηηθέο δαπάλεο θαη ε θάιπςε ΗΚΑ  
θιπ. ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 
 

7. Ο  αλάδνρνο  ππνρξενύηαη  θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είηε λα κεηαθέξεη, είηε λα 
απνμειώζεη, είηε λα ηνπνζεηήζεη, είηε λα εγθαηαζηήζεη εθ λένπ θιηκαηηζηηθά ηύπνπ split ζε 
δηάθνξνπο ρώξνπο ηνπ ΔΚΑ. Ό,ηη πιηθό απαηηείηαη γηα ηελ απνμήισζε- ηνπνζέηεζε- εγθαηάζηαζε 
ην επηβαξύλεηαη ν αλάδνρνο. Οη κεηαθνξέο – εγθαηαζηάζεηο- ηνπνζεηήζεηο- απνμειώζεηο ζα είλαη 
10 θαη ν ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ λα είλαη έσο 48 ώξεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΠΑΡΑΣΑΖ ΤΜΒΑΖ – ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΛΤΖ 

  
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο. Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά από αηηηνινγεκέλε 
εηζήγεζε ηνπ αλαδόρνπ.   
 
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίωο, ζηελ 
πεξίπηωζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξωζε δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο  
κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.   
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ 
Νόκνπ 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεύζπλε 
δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε 
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα 
ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
 
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο 
ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

 Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη: 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε 
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 1 ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεη 

όηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην  ΑΡΘΡΟ 2 –

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  

 O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  

Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όπσο απηά απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 

Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε 

θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ εκπεηξία ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ 

πξνζθόκηζε βεβαηώζεσλ θαιήο εθηέιεζεο παξόκνηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεσλ, εθηόο από ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

  

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο 
ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνύκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, (απαηηείηαη 
γηα ζπκβάζεηο ίζεο ή αλώηεξεο ησλ 2.500,00€). 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

 

 Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή, 
εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζόηηκεο 
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν παξνπζία 
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
  

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΣΖΔΗ 

  

Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0,07%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 
ΔΑΑΓΖΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο πνπ 
ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 
Ζ παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο επόπηε ηεο ζύκβαζεο, 
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 
Η πληπωμή ηηρ αξίαρ ηηρ ςπηπεζίαρ, ππαγμαηοποιείηαι με ηην εξόθληζη ηος 100% ηηρ 
ζςμβαηικήρ αξίαρ, μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ για εθάπαξ ςπηπεζία ή  ημημαηικά, 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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πος αναλογεί ζηην ημημαηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ ανά μήνα ή όπωρ άλλωρ ζςμθωνηθεί 
μεηαξύ ηος αναδόσος και ηηρ ςπηπεζίαρ. Η πληπωμή θα ππαγμαηοποιείηαι ύζηεπα από ηην 
πποζκόμιζη ηων δικαιολογηηικών πος απαιηούνηαι βάζει ηος Ν4412/16 άπθπο 200. 
 
Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε 
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία.  
  
  

ΑΡΘΡΟ 15. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία.(Ν.4412/16).  
  
πλεκκέλα:  
 
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ 
4) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
 
 
                                                                                                             

 
 
    ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                            Ο Αλ. Γηνηθεηήο               
                                    Μπαληήο Αζαλάζηνο              
 
                                     

                                                        

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(Άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 
 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό «ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ  

ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ»   

 
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
  
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ 
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν δηαγσληζκόο 
θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ 
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα 
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
 
 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο 
 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό  «ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ  
ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ»   

 

 
 
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό, 
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ 
e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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3     Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξωζε επί ηνπ έξγνπ 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(Άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 
 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό  «ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ  
ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ»   

   

 
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Έρω επηζθεθζεί ηνλ ρώξν ηνπ έξγνπ θαη έρω ελεκεξωζεί πιήξωο γηα ηηο ζπλζήθεο 
εθηέιεζήο ηνπ. 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
  

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό  «ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ  
ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ»   

 
  

Σίκεκα 
αξηζκεηηθώο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθώο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθώο 

   

Σίκεκα 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

   

 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

ΑΔΑ: 6ΟΕΜΟΡΡ1-Λ0Φ
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