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Θέμα: «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Γ.Ν. 

ΕΔΕΣΣΑΣ)» 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Στην προς διαβούλευση διακήρυξη, και συγκεκριμένα τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.Μ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ αναφέρεται στο άρθρο 4.2 

«Προσωπικό Αναδόχου», Παράγραφος 4.2.3 «Προσόντα Προσωπικού» ότι: 

 

«Ο Διπλωματούχος Μηχανικός θα πρέπει να είναι μέλος Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων που 

προαναφέρθηκαν (Μηχανολόγος Μηχανικός, είτε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, είτε 

Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) με αποδεδειγμένη τριετή προϋπηρεσία σε 

συντήρηση νοσοκομειακών μονάδων ή 5 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογης πολυπλοκότητας 

και μεγέθους με το Νοσοκομείο Γιαννιτσών εγκαταστάσεις, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

κλπ. Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικών (δυνατότητα 

ανάγνωσης manual, τεχνικών φυλλαδίων, κλπ). Αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία 

παρακολούθησης συστημάτων B.M.S.  



Επιπλέον απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας κατηγορίας Ι για εργασίες 

σύμφωνα με τον κανονισμό 2067/2015/ΕΚ. 

 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2067 Της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015, 

θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την 

πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον 

εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά 

ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και 

για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον 

εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του 

θερμοκηπίου.  

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά κατά κόρον σε Τεχνίτες Ψυκτικούς για την διαχείριση 

φθοριούχων αερίων σε ψυκτικές Εγκαταστάσεις και έχει Πεδίο Εφαρμογής σύμφωνα με το 

Άρθρο 2 αυτής στο προσωπικό που ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

  

α) Έλεγχο εντοπισμού διαρροών του εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του   

θερμοκηπίου σε ποσότητες 5 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και δεν περιέχονται σε 

αφρούς, εκτός εάν ο εν λόγω εξοπλισμός είναι ερμητικά σφραγισμένος, φέρει σχετική 

επισήμανση και περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες κάτω από 10 

τόνους ισοδύναμου CO2. 

β)  Ανάκτηση.  

γ)  Εγκατάσταση. 

δ)  Επιδιόρθωση, συντήρηση ή επισκευή. 

ε)  Παροπλισμός.  

 

Το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 4.2 παράγραφος 

4.2.1 «Στελέχωση» δεν περιλαμβάνει Εγκαταστάτη Ψυκτικό. Επίσης ο συγκεκριμένος 

κανονισμός δεν έχει συνάφεια τόσο με τα προσόντα όσο και με τα καθήκοντα του 

Μηχανικού του Έργου όπως αυτά περιγράφονται στη Διακήρυξη.  

 

Η υποχρεωτική απαίτηση που έχει προστεθεί (δεν υπήρχε στην Διακήρυξη 16/2019) για 

πιστοποίηση Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ σύμφωνα με το κανονισμό 

2015/2067 ΤΗΣ ΕΚ για την διαχείριση φθοριούχων αερίων σε ψυκτικές Εγκαταστάσεις είναι 

άστοχη και πρέπει να απαλειφθεί.  

 



Επιπλέον στην Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 7ου 

Κλιμακίου  (1037/2019) δεν γινόταν καμία σχετική αναφορά για συμμόρφωση με τον 

κανονισμό 2015/2067 Της ΕΚ για την διαχείριση φθοριούχων αερίων σε ψυκτικές 

Εγκαταστάσεις. 

 

Για την Εταιρία, 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

Μουσταφέρης Δημήτριος 

 

 

 

 

 


