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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων (cpv  
50711000-2) από το ΠΠΥΥ 2015 του Γ.Ν Πέλλας(Ν.Μ Γιαννιτσών-Ν.Μ Έδεσσας) ». 
         

 

 

     Το Γ.Ν Πέλλας(Ν.Μ Γιαννιτσών-Ν.Μ Έδεσσας) ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοικτή ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση  οι τεχνικές προδιαγραφές  για την Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό 

συντάχθηκαν τεχνικές προδιαγραφές από αρµόδιες επιτροπές  σύµφωνα µε τις αριθµ.57/04.04.2017 

και Γ5α/οικ.1927/28-02-2017 αποφάσεις  του ∆ιοικητή  του Γ.Ν Πέλλας και του Αναπληρωτή  ∆ιοικητή  

του Γ.Ν Πέλλας οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της  

∆ιαβούλευσης. 

      Επισηµαίνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική 

πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από 11-10-2017 έως 26-10-2017. 

      Η παρούσα διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).(http://www.eprocurement.gov.gr) στον σύνδεσµο διαβουλεύσεις 

και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν Πέλλας-Ν.Μ Γιαννιτσών. 

 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  

                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΙΑΣ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  10-10-2017 

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις µε αριθµ.57/04.04.2017 και Γ5α/οικ.1927/28-02-2017 σχετικές αποφάσεις του 

∆ιοικητή και του Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Γ.Ν Πέλλας  των Νοσοκοµειακών Μονάδων Έδεσσας και 

Γιαννιτσών  οι επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών  καταθέτουν τις ακόλουθες τεχνικές 

προδιαγραφές για την συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Ν.Μ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
 
 
 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ: Είναι ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ- ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

νοµίµως εκπροσωπούµενο.  
2. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Είναι το φυσικό πρόσωπο ή το συλλογικό όργανο το οποίο θα οριστεί 

από τον Εργοδότη και θα είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση και έλεγχο της Σύµβασης.  
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Είναι η Τεχνική Υπηρεσία του φορέα εκτέλεσης του έργου, που είναι 

αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση του έργου και εν προκειµένω η Τεχνική Υπηρεσία 
του Γ.Ν. Πέλλας – φορέας .Ν. Γιαννιτσών.  

4. ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΑΡΧΗ: Είναι η Αρχή ή Υπηρεσία ή όργανο του φορέα που εποπτεύει την εκτέλεση της 
Σύµβασης και ιδίως  
αυτή που αποφασίζει για την µεταβολή των όρων της Σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής και εν 
προκειµένω το Νοσοκοµείο Γιαννιτσών.  

5. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου.  
6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η γραπτή συµφωνία µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 

καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήµατα, όροι και προδιαγραφές.  
7. ΕΡΓΟ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του Αναδόχου που συµπεριλαµβάνονται στο 

αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης.  
8. ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την 

εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα διακήρυξη.  
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Αφορά το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και 

συσκευών του νοσοκοµείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν µέσα στον χρόνο 
ισχύος της συµβάσεως, είτε εκτός αυτών. 

 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
2.1 Γενικά 

 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η γενικότερη υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο 

καθορισµός των πλαισίων µέσα στα οποία θα γίνουν οι εργασίες λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, η εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων τεχνικών, η 
αναβάθµιση των εγκαταστάσεων.  

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος στο Γ.Ν. 
Γιαννιτσών (πλην του Ιατροτεχνολογικού), όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ηµέρες του µήνα, κατά την 
διάρκεια της σύµβασης.  

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εγκαταστάσεις: κλιµατισµού (ψύξη και θέρµανση), ύδρευσης, 
αποχέτευσης, άρδευσης, ισχυρών και ασθενών ρευµάτων, υποσταθµού µέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών, UPS, ιατρικών αερίων,  
πεπιεσµένου αέρα, κενού, ατµού , µηχανηµάτων κεντρικής αποστείρωσης, πλυντηρίων  κ.λ.π.  

Στη σύµβαση θα περιλαµβάνεται τόσο η προληπτική όσο και η επισκευαστική - κανονική συντήρηση και 
λειτουργία όλου του εξοπλισµού.  



Επίσης, στη σύµβαση δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια των ανταλλακτικών. 
 
 
 
 
2.2 Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση 

 
Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρµένων εξαρτηµάτων, αντικατάσταση ή συµπλήρωση 
λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της οµαλής λειτουργίας.  

Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόµνηση καθώς και ο προγραµµατισµός για 
µεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων που δεν αποτελούν αντικείµενο 
της προληπτικής συντήρησης.  

Στην επισκευαστική συντήρηση ανήκει κάθε είδους επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης µη 
προγραµµατισµένης που προκύπτει από τη συνεχή λειτουργία ή εξαιτίας έκτακτων αναγκών, µε σκοπό τη 
συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία 
αναβάθµισης ή επέκτασης για την αποδοτικότερη λειτουργία αυτών µε την προϋπόθεση ότι µπορεί να γίνει 
από το υπάρχον προσωπικό που θα απασχολείται στο έργο. 

 
 
  

2.3 Επίβλεψη και λειτουργία 
 
Η επίβλεψη και λειτουργία αφορά και περιλαµβάνει την συνεχή σε 24ωρη και όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδος, θέση σε 
λειτουργία , παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, την εξασφάλιση της οµαλής 
λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων ή συσκευών και µηχανηµάτων, την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2 παραπάνω. Ειδικότερα για ό,τι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, 
στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, 
νερού θέρµανσης, ατµού, κλιµατισµένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, παροχέτευσης ιατρικών αερίων.  

Επίσης, η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωµάτων ασθενών ρευµάτων. Στους υπό λειτουργία 
χώρους, να εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των 
φωτιστικών σωµάτων, πριζών, υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, τοπικών στοιχείων κλιµατισµού 
(FΑNCOILS) και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ εγκαταστάσεων στους χώρους του Νοσοκοµείου. 

Η οµαλή λειτουργία και συντήρηση των δικτύων άρδευσης αποτελούν επίσης αντικείµενο της σύµβασης.  
Γενικώς στην ευθύνη του Αναδόχου περιλαµβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή και µηχάνηµα του Η/Μ 

εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. 
 
 
2.4 Εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται στη σύµβαση 
 

Στη σύµβαση περιλαµβάνονται όλες οι Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Γ.Ν. 
Πέλλας – φορέας Μ. Γιαννιτσών, όπως επιγραµµατικά περιγράφονται παρακάτω.   

Επιπροσθέτως, εγκαταστάσεις ή εξοπλισµός ο οποίος βρίσκεται εκτός λειτουργίας κατά το χρόνο 
έναρξης της Σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο (βλάβη, έλλειψη ανταλλακτικού, µη χρησιµοποίηση κλπ) αλλά 
που είναι απαραίτητο να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου ο οποίος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην επισκευή τους και τη θέση αυτών σε λειτουργία, 
ασχέτως εάν τις παρέλαβε ανενεργές. 
 
 

2.4.1 Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 
 
i ΑΤΜΟΥ (ατµολέβητες, ατµογεννήτριες, εστίες καύσης, εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, δίκτυα, δοχεία 

συµπυκνωµάτων, ατµοπαγίδες, αντλίες, εναλλάκτες).  
ii ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (∆εξαµενές, δίκτυα). 
iii Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (Κρύα-ζεστά νερά, δεξαµενές, πιεστικά συγκροτήµατα, αποσκληρυντές, αντίστροφη όσµωση, 

αντλίες, κυκλοφορητές µε τους ηλεκτροκινητήρες τους, δίκτυα, boilers). 
iv ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Λυµάτων & όµβριων: ∆ίκτυα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας). 
v ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Πυροσβεστήρες πληνδαπάνης αναγόµωσης, δίκτυα, πυροσβεστικές φωλιές, µόνιµα 

πυροσβεστικά συγκροτήµατα, συστήµατα αυτόµατης κατάσβεσης, πυροσβεστικοί σταθµοί). 



vi ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, εξαεριστήρες, κεντρικές κλιµατιστικές 
µονάδες). 

vii ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( δίκτυα, F.C.U., λέβητες). 
viii ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ (Εξοπλισµός, δίκτυα) 
ix ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανοµής, δεξαµενή υγρού οξυγόνου, δίκτυα, διαχείριση φιαλών πλην δαπάνης 

αναγόµωσης, ράµπες φιαλών, λήψεις). 
x ΠΡΩΤΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Κέντρο διανοµής, δίκτυα, φιάλες πλην δαπάνης αναγόµωσης, ράµπες 

φιαλών, λήψεις). 
xi ΚΕΝΟΥ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα, λήψεις). 
xii ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα, λήψεις). 
xiii ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
xiv ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ που εξυπηρετούν όλα τα παραπάνω. 
xv ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς µηχανολογική και δεν 

αναφέρεται ρητά ανωτέρω 
 
 

2.4.2 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 
 
i ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Κυψέλες διανοµής Μέσης Τάσεως, Μετασχηµατιστές µε βοηθητικά 

συστήµατα ασφαλείας, πίνακες διανοµής χαµηλής τάσεως ∆ΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, 
συστήµατα διόρθωσης συνφ, σύστηµα θεµελιακής γείωσης.) 

ii ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (µετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοµατισµών, 
δεξαµενές πετρελαίου Η/Ζ).  

iii ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ (µεταγωγής 
και διανοµής)  

iv ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ B.M.S. (κεντρικός σταθµός, ελεγκτές, καλωδιώσεις, αισθητήρια)  
v ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (κεντρικός πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης, τοπικοί πίνακες πυρανίχνευσης, 

πυρανιχνευτές, φωτιστικά ασφαλείας, ηλεκτροµαγνήτες, πυροσβεστικό συγκρότηµα).  
vi ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 
vii ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 
viii ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (Τηλεφωνικό κέντρο, κατανεµητές, δίκτυα εσωτερικά και αστικά, τηλεφωνικές 

συσκευές). 
ix ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ. 
x ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (κεραίες, δίκτυα, συσκευές).  
xi ΣΥΣΤΗΜΑ U.P.S. (κεντρικά, µαγνητικού, εξοπλισµού) 
xii ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (PAGING) (καρτέλες, δέκτες) 
xiii ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
xiv ∆ΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ (Μονάδες κεντρικού Ελέγχου,P.L.C., κέντρο ελέγχου ασθενών 

ρευµάτων). 
xv ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική και 

δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω 



 

 
 

Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω και οι οποίες δεν 
υπήρχαν στο Νοσοκοµείο κατά το χρόνο σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, αλλά δηµιουργήθηκαν και 
υφίστανται κατά το χρόνο κατάρτισης και κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, θα περιλαµβάνονται σε αυτήν. 
 
 
 
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
3.1 Γενικά 

 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω 

εργασιών συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης, την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία και τους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους, 
Κανονισµούς ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΑ κ.λ.π. 

 
Ο ανάδοχος θα καταχωρεί µε συνέπεια και κάθε λεπτοµέρεια στο ηµερολόγιο έργου όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία της συντήρησης (εκτελεσθείσες εργασίες και οδηγίες που δόθηκαν, ανταλλακτικά που 
χρησιµοποιήθηκαν κ.λ.π.). 

 
Ο ανάδοχος θα παραδίδει καθηµερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά µε τα προβλήµατα που 

εµφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιµετωπίστηκαν. 
  

   O ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων, εντός 15 εργάσιµων 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης . Ο Ανάδοχος θα είναι ο µόνος υπεύθυνος για τη φύλαξη των 
εργαλείων του και θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή χρήση και καλή κατάσταση αυτών. Τα 
ανωτέρω εργαλεία και συσκευές, θα είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, σε ότι αφορά την καταλληλότητά τους.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να απαντά σε 24ωρη βάση στις τηλεφωνικές κλήσεις αναφοράς βλαβών. Η 
προµήθεια και λειτουργία σε 24ωρη βάση κινητών τηλεφώνων για τον Υπεύθυνο Έργου) και τους τεχνικούς 
βάρδιας του Αναδόχου είναι υποχρεωτική. 
 
 
3.2 ∆ιάρθρωση προσωπικού, πρόγραµµα – βάρδιες 
 

3.2.1 Κατάρτιση υποβολή προγράµµατος 
 

Το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα υποβάλλεται σε µηνιαία βάση και θα 
εγκρίνεται από την Επίβλεψη. 

Το πρόγραµµα θα υποβάλλεται τουλάχιστον 5 ηµέρες προ της έναρξης του εποµένου µήνα.  
Ο αριθµός και τα ονόµατα των τεχνιτών κάθε βάρδιας και οι ειδικότητες θα καθορίζονται από τις 

εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης στο χρόνο κάθε βάρδιας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Βιοµηχανική Νοµοθεσία, µε πρόταση του Αναδόχου και σύµφωνη γνώµη των Επιβλεπόντων και της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 Το προσωπικό του Αναδόχου θα καλύπτει τη λειτουργία και συντήρηση του Νοσοκοµείου σε 24ωρη 
βάση και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος, εργάσιµες και µη εντασσόµενο σε κυκλικό πρόγραµµα µαζί µε το 
µόνιµο προσωπικό του νοσοκοµείου, εκτός του επικεφαλής υπεύθυνου Μηχανικού ο οποίος θα πρέπει να έχει 
φυσική παρουσία τουλάχιστον δυο ώρες ηµερησίως σε πρωινό ωράριο ή οποτεδήποτε καταστεί ανάγκη.   

∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται προσωπικό για εργασία πέραν του 8ώρου σε καθηµερινή βάση. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση τεχνικού σε 2 βάρδιες ηµερησίως. Σε περίπτωση σοβαρών και πλήρως 
αιτιολογηµένων λόγων και µόνο κατόπιν έγκρισης τόσο της Επίβλεψης όσο και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
είναι δυνατή η µη τήρηση του παραπάνω.   

Αλλαγές λόγω ανάγκης της υπηρεσίας είναι δυνατόν να γίνονται µετά από εντολή της Επίβλεψης. 
 

 
3.2 Αναλώσιµα – ανταλλακτικά – εργαλεία 
 



Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την λειτουργία και συντήρηση όπως καύσιµα, λιπαντικά, αέρια, 
υλικά καθαρισµού κ.λ.π. καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (πλην των περιπτώσεων 
βλαβών υπαιτιότητα του Αναδόχου), προµηθεύονται µε φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Νοσοκοµείου. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία τις προδιαγραφές, τις 
προβλεπόµενες ποσότητες καθώς και την προϋπολογισθείσα δαπάνη των ανωτέρω υλικών, συνυπολογίζοντας 
και έναν εύλογο χρόνο παράδοσης των υλικών σύµφωνα µε τις επίσηµες διαδικασίες του Νοσοκοµείου.   

Επιπλέον εξαιρούνται από την ανωτέρω διάταξη τα απαραίτητα αναλώσιµα, εξαρτήµατα, λιπαντικά, 
καύσιµα κ.λ.π. για οχήµατα και µηχανήµατα ιδιοκτησίας του αναδόχου.   

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα µηχανήµατα, 
εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία. Σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί το προσωπικό του Αναδόχου να χρησιµοποιήσει εργαλεία ή συσκευές τα 
οποία ανήκουν στο Νοσοκοµείο για την εκτέλεση οποιασδήποτε µέτρησης, ελέγχου, εργασίας κλπ, θα 
παραδώσει αυτά πίσω στο Τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου σε άριστη κατάσταση από άποψη 
λειτουργικότητας και καθαριότητας και πάντα µετά από δοκιµή λειτουργίας τους κατά την επιστροφή. Σε 
περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε φθοράς, απώλειας ή κάθε είδους ζηµίας αυτών µε υπαιτιότητα του 
προσωπικού του Αναδόχου είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε όχι, θα πρέπει αυτά να αντικαθίστανται µε 
ίσων ή ανώτερων προδιαγραφών και ποιότητας. 
 
 
3.3 Συνεννοήσεις – Αλληλογραφία 
 

Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ Εργοδότη, ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και Επίβλεψης από το ένα µέρος και 
Αναδόχου από το άλλο, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, 
γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως.  

Η µη απάντηση εκ µέρους του Εργοδότη επί αιτηµάτων του Αναδόχου, δεν αποτελεί τεκµήριο αποδοχής 
του εκάστοτε αιτήµατος.  

Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και κανένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει το δικαίωµα να τις επικαλεστεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση κατά την 
οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της η εντολή δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ηµερολόγιο του 
έργου. 
 
 

 
3.4 Ηµερολόγιο Έργου 
 
Καθ’ όλο το διάστηµα του χρόνου ισχύος της σύµβασης τηρείται από τον Ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο 
εγγράφεται καθηµερινώς κάθε συµβάν που αφορά το έργο, καταχωρούνται όλες οι παρατηρούµενες βλάβες και 
ανωµαλίες καθώς και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, ή 
οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στην σύµβαση απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον 
αρµόδιο Επιβλέποντα.  

Οι Επιβλέποντες (τακτικοί και αναπληρωµατικοί) θα ορίζονται µε Απόφαση της ∆ιοίκησης µε την 
κατάρτιση της Σύµβασης και τα ονόµατα ή οι ιδιότητες αυτών θα καταγράφονται στη Σύµβαση.  

Το ηµερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του Αναδόχου και αντίγραφο παραδίδει καθηµερινά στην 
Επίβλεψη. Το βιβλίο θεωρείται στο τέλος κάθε µήνα από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
 
3.5 Έλεγχοι – Επιθεωρήσεις Έργου 
 

Οι Επιβλέποντες ελέγχουν συνεχώς και σε 24ωρη βάση την τήρηση της σύµβασης. ∆ίδουν τις 
απαραίτητες εντολές, οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε ζήτηµα που αφορά την εργασία.  

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εποπτεύει το έργο, ενηµερώνεται από τον Ανάδοχο και την Επίβλεψη. Μια 
φορά το µήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του Αναδόχου και της Επίβλεψης. Η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία µε εκθέσεις της ενηµερώνει τον Εργοδότη για την πορεία των εργασιών. Οι εκθέσεις της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο. 
 
 
3.6 Οργάνωση Υπηρεσίας Συντήρησης 

 
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µέχρι την ηµεροµηνία 

λήξης της συµβάσεως τα εξής: 
Φάκελο µε πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. 



Ηµερολόγια που θα καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις και που θα εκτυπωθούν µε δαπάνες του 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 

Καρτέλες και µητρώα λειτουργίας και συντήρησης των σηµαντικότερων µηχανηµάτων και συσκευών ή 
µερών των εγκαταστάσεων (π.χ. υποσταθµός, λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο). Στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ θα διατεθούν οι 
χώροι που προβλέπονται για το τµήµα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου προκειµένου ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ να εκτελέσει τις παραπάνω υποχρεώσεις της. 
 
 
 
3.7 ∆ιαφωνίες Αναδόχου 
 

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο Ανάδοχος έχει την γνώµη ότι δόθηκε εντολή από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία ή την Επίβλεψη για κάποια εργασία η οποία κάνει αµφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή την 
λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισµούς, τότε πρέπει πριν 
από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση µε έγγραφο στον 
Εργοδότη τις αντιρρήσεις του.  

Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά την κατά την γνώµη του µη τήρηση της Σύµβασης από τον 
Εργοδότη. Κάθε παράλειψη έγγραφης αξίωσης θεωρείται ως συµφωνία του Αναδόχου στις σχετικές ενέργειες 
του Εργοδότη. 

 
 
 
 
 
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
4.1 Γενικά 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τα απαραίτητα άτοµα τα οποία και θα απασχολεί 
υποχρεωτικά για την λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού του 
Ν. Γιαννιτσών, µε τα οποία θα συµπληρώνει την υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου.  

Το προσωπικό του αναδόχου µαζί µε το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου θα αποτελούν ένα ενιαίο 
λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου 
εξοπλισµού του Νοσοκοµείου και την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του. 

  
Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, θα µπορεί να αποµακρύνει προσωπικό του αναδόχου, εάν αυτό 

δηµιουργεί προβλήµατα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  
Τα άτοµα που θα απασχολεί ο Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα που θα 

αποδειχθούν µε την κατάθεση στην Υπηρεσία, επικυρωµένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λ.π. καθώς και 
βεβαιώσεων ∆ηµ. Υπηρεσιών το πολύ 10 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Για την απόδειξη του 
χρόνου και του είδους της εµπειρίας του προσωπικού που προτίθεται να διαθέσει για το έργο ο Ανάδοχος, µαζί 
µε τα ανωτέρω πτυχία και άδειες, θα κατατεθεί και σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και βεβαιώσεις εργοδοτών 
στο Νοσοκοµείο, προκειµένου να εγκριθεί το προσωπικό από άποψη αρτιότητας. Σε περίπτωση που γίνει από 
τον Ανάδοχο πρόσληψη νέου προσωπικού από αυτό που ενδεχοµένως να απασχολείται ήδη στο έργο από 
προηγούµενες Συµβάσεις, θα παρίσταται στις συνεντεύξεις και εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε κάθε 
περίπτωση και επί ποινή αποκλεισµού, ο Ανάδοχος οφείλει το προσωπικό που θα προσλάβει για την 
εξυπηρέτηση του Νοσοκοµείου να είναι τεχνικοί οι οποίοι έχουν ήδη εργαστεί ή εργάζονται στην συντήρηση 
Νοσοκοµείων ανάλογης δυναµικότητας, πολυπλοκότητας και τεχνογνωσίας µε το Νοσοκοµείο Γιαννιτσών.  

Επιπλέον εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα αναρτήσει σε εµφανές 
σηµείο στο κέντρο ελέγχου (BMS) πίνακα µε τα ονόµατα και τα κινητά τηλέφωνα του προσωπικού του και 
των υπευθύνων. Αντίγραφο θα δοθεί και στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. Θα οριστεί κινητό 
τηλέφωνο ανάγκης το οποίο θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες του χρόνου.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκοµείο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο 
στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και 
στο προσωπικό του Νοσοκοµείου.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά το προσωπικό το οποίο απουσιάζει εξαιτίας νόµιµης άδειας ή 
ανάπαυσης και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 
αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκοµείου. 
 
 
 
4.2 Προσωπικό Αναδόχου 



 
4.2.1 Στελέχωση 

  
Η στελέχωση του Αναδόχου σε προσωπικό για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων 

και εξοπλισµού του Νοσοκοµείου θα είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 
 
 

α/α Ειδικότητα 

Σύνολο ατόµων 

για κάλυψη 

βαρδιών 

καθηµερινές και 

Σ/Κ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 8/ωρο 

2 ∆Ε ΘΕΡΜΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ 2 8/ωρο 

3 ∆Ε 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 1 
8/ωρο 

4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 2/ωρο 
ΣΥΝΟΛΟ 6  

 
 
 
 

4.2.2 Ειδικότητες 

  
� Ένας (1) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγος Μηχ/κός είτε Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός είτε 

Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , ως επικεφαλής υπεύθυνος του Έργου.
 

  

�  ∆ύο  (2) Ηλεκτρολόγοι µε Άδεια τουλάχιστον Εγκαταστάτη 1ης οµάδας και Α΄ ειδικότητας. 
 
�  ∆ύο (2) Θερµοϋδραυλικοί µε Άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού.   

� Έναν (1) Ηλεκτροσυγκολλητή µε άδεια ηλεκτροσυγκολλητή ΄Β τάξης.
  

 
 
 
 

Ο ΠΕ Μηχανικός του Αναδόχου θα οριστεί Υπεύθυνος του Έργου και θα φέρει την ευθύνη των 
ενηµερώσεων και συνεννοήσεων του Αναδόχου µε την Επίβλεψη. Ο Υπεύθυνος Έργου θα υπόκειται στην 
έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
  

Το προσωπικό µε ευθύνη του Αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, θα γνωρίζει άριστα την δοµή 
και λειτουργία των Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών και θα έχει στην διάθεσή του 
όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κ.λ.π. ώστε να µπορεί ανά πάσα 
στιγµή να επέµβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει.  

Το προσωπικό του Αναδόχου θα καλύπτει την λειτουργία και συντήρηση του Νοσοκοµείου σε 24ωρη 
βάση και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος, εργάσιµες και µη.  

Όλα τα µέλη του προσωπικού του Αναδόχου υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης και της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να αποµακρύνει από το έργο αµέσως κάθε µέλος του προσωπικού που κρίνεται ως 

ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην 
επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση µε το έργο χωρίς την συγκατάθεση της 
Επίβλεψης και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Το δικαίωµα της Επίβλεψης και του Νοσοκοµείου δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού 
του.  

Υποχρέωση του Αναδόχου θα είναι επίσης, να διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευµένο προσωπικό που σε 
συνεργασία µε το προσωπικό του Νοσοκοµείου θα προβαίνει στους αναγκαίους απεγκλωβισµούς από τους 
ανελκυστήρες. 

 
 

4.2.3 Προσόντα προσωπικού 
 



Όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:  
• Να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο 

 

• Να κατέχουν τις απαιτούµενες από το Νόµο άδειες 

εργασίας. Επιπλέον ανά ειδικότητα απαιτούνται τα 

παρακάτω: 

 
 
 
 

 Α∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
  
� ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός:

 

 
Μέλος Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν. Αποδεδειγµένη τριετή προϋπηρεσία σε συντήρηση 
νοσοκοµειακών µονάδων ή 3 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογης πολυπλοκότητας και µεγέθους µε το Νοσοκοµείο 
Γιαννιτσών εγκαταστάσεις, σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. Γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας 
κατά προτίµηση Αγγλικών (δυνατότητα ανάγνωσης manuals, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.).    
 
 
� Ηλεκτρολόγοι:

 

Με άδεια τουλάχιστον Εγκαταστάτη1ης οµάδας και Α΄ ειδικότητας (3ης βαθµίδας σύµφωνα µε το Π. . 108/13) 
και σχετική αναγγελία, µε 2έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε χειρισµούς πινάκων ελέγχου λειτουργίας σε 
εγκαταστάσεις και αυτοµατισµούς κίνησης και φωτισµού καθώς και σε ασθενή ρεύµατα 
 
� Θερµοϋδραυλικοί:

 

 
Με άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού (σύµφωνα µε το Π. . 112/12) και σχετική αναγγελία, µε 2 έτη 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δίκτυα ζεστού – κρύου νερού χρήσης, αποχετευτικά δίκτυα λυµάτων και οµβρίων 
, δίκτυα πυρόσβεσης υπό πίεση, δίκτυα ατµού και επιθυµητή εµπειρία σε δίκτυα ιατρικών αερίων.   
 
� Ηλεκτροσυγκολλητή:

 

Με άδεια ) Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής ΄Β τάξης (3ης βαθµίδας σύµφωνα µε το Π. . 108/13) και σχετική 
αναγγελία, µε 2έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία στην ειδικότητά του. 
 
4.3 Προσωπικό Εργοδότη 

 
Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης προσληφθεί νέο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης θα τίθεται 
στην διάθεση του 

 
Αναδόχου προκειµένου να υποστεί την απαραίτητη εκπαίδευση και να εξοικειωθεί µε τις εγκαταστάσεις, 
εργαζόµενο µαζί µε το 
 
προσωπικό του Αναδόχου και το ήδη υπάρχον προσωπικό του Νοσοκοµείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
5.1 Γενικά 
 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό σύµφωνα µε τα 
παραπάνω και που θα συνεργάζεται µε το προσωπικό που διαθέτει ο Εργοδότης, λειτουργώντας σε ένα ενιαίο 
σύνολο για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών λειτουργίας και συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κανονισµούς του Ελληνικού κράτους, τις 
διατάξεις των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΓ κ.λ.π. ή συµπληρωµατικά τους κανονισµούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγµένων χωρών.  

Στην ευθύνη του Αναδόχου ανήκει η συνεχής και επί 24ώρου βάσεως καθ’ όλη την εβδοµάδα λειτουργία 
των εγκαταστάσεων όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο 1 «Αντικείµενο Σύµβασης».  
Ανάδοχος θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, 
για την πρόληψη ζηµιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που 
οφείλονται σε πληµµελή συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητά του ή σε κανονική φθορά. Στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου περιλαµβάνεται και η έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου για την ανάγκη εκτέλεσης 
οποιασδήποτε εργασίας, καθώς και υπόδειξη του είδους των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου 
να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις. Ρητά συµφωνείται ότι παράλειψη από µέρους του Αναδόχου 
έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης του Νοσοκοµείου εκλαµβάνεται ως πληµµελής εκτέλεση των όρων και 
επιφέρει τις προβλεπόµενες συνέπειες σε βάρος του.  

Κατά την κατάθεση της προσφοράς ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει κατάλογο µηχανηµάτων, 
οργάνων εργαλείων και γενικά τον τεχνικό εξοπλισµού που απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης (και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3.1). 

Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει το προσωπικό του µε τα κατάλληλα ρούχα 
εργασίας και µέσα ατοµικής προστασίας ανάλογα µε την ειδικότητα του.  

Επίσης οι χώροι που θα γίνονται εργασίες θα πρέπει να επανέρχονται στην πρότερη κατάστασή τους (π.χ. 
επανατοποθέτηση ψευδοροφών  κλπ).  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου σε 
κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες, η οποία είναι και αρµόδια για την επίβλεψη και 
διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και της τήρησης της σύµβασης.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά ζηµιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε 
ελαττωµατικά υλικά ή πληµµελή εγκατάσταση.  

Ο Ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να τηρούν εχεµύθεια σχετικά µε ζητήµατα που υπέπεσαν 
στην αντίληψή του κατά την άσκηση της εργασίας τους και άπτονται του ιατρικού απορρήτου ή µη, 
υποχρέωση η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και µετά το πέρας της Συµβάσεως.  

Γενικότερα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος: α) να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που 
απαιτούνται για την σωστή συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του 
Νοσοκοµείου και β) να εκπαιδεύει το τεχνικό προσωπικό.  

Το προσωπικό του Αναδόχου, µαζί µε το Τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου θα αποτελούν ένα ενιαίο 
λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Για κάθε 
ζήτηµα συντονισµού, προγραµµάτων, ιδιοµορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύπτουν λόγω της 
σύµπραξης των δύο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαµβάνουν, η Επίβλεψη και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 
µε σκοπό την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 

 
 

5.2 Ασφάλιση προσωπικού Αναδόχου – Ατυχήµατα – όροι Υγιεινής και Ασφάλειας 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της που έχει 
σχέση µε το έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και η 
αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή του. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύει 
σε εργαζόµενο να εργαστεί εάν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι είναι ασφαλισµένος, υποχρεούµενου του 
Αναδόχου να εφοδιάζει το Νοσοκοµείο µε τα σχετικά επίσηµα έγγραφα.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν 
θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα, εξαιτίας χειρισµών στις εγκαταστάσεις ή πληµµελούς 
συντήρησης αυτών.  

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό 
ατύχηµα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιεί. Είναι 
υποχρεωµένος να απαλλάξει τον Εργοδότη από κάθε πληρωµή γι’ αυτές τις ζηµιές ή βλάβες καθώς και για 



κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από 
ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζόµενων. 

 
5.3 Ζηµιές σε τρίτους και περιουσίες αυτών 
 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, 
σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων 
αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των 
ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την µη καλή 
εκτέλεση του έργου, την µη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού. 
 
 
 
5.4 Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο Ανάδοχος και το Προσωπικό του ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές 
του Εργοδότη διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκοµείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα 
από προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες δεσµεύσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Ο χαρακτηρισµός των 
συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται µε απόφαση των αρµόδιων κρατικών οργάνων. 
 
 
 
5.5 Ανωτέρα Βία 
 

Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια 

ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του συµβαλλόµενου, εφόσον έχει 

επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιµέλεια ενός λογικού και συνετού συµβαλλόµενου και δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν : α) 
Θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές, πληµµύρες, σεισµοί, πυρκαγιές .  
β) Απεργίες αναγνωρισµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και µερών, επιβολή στρατιωτικού νόµου, 

πολεµική σύρραξη, εµπάργκο. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται µέσα σε 10 ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα  

βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στο άλλο µέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το µέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε 

πρόσφορο µέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζηµιογόνες συνέπειές του και να καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε τα αποτελέσµατα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση.  

Για ότι αφορά την περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το 
απαιτούµενο προσωπικό ασφαλείας. 
 
 
5.6 Κανονισµοί 
 
Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε: 
1. Την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία 
 
2. Τους ισχύοντες κανονισµούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΑ 

κ.λ.π. 
 
3. Τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγµένων χωρών όπου δεν υπάρχουν 

αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 
 
4. Τις οδηγίες κατασκευαστών των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών. 
 
5. Τους κανόνες της τέχνης, της επιστήµης και της εµπειρίας. 
 
 
 
6. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 



Ο Εργοδότης δικαιούται να επιβάλλει ποινική ρήτρα από 100,00 έως 1.000,00 € στον Ανάδοχο, στην 
περίπτωση που το προσωπικό του δεν είναι παρών. 
 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ: 
 
 
1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΊ∆ΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
 
 
 
2. ΜΗΝΟΒΓΙΟΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 
 
3. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ



 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.Μ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 
1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

   Όπου στα κείµενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται χρήση των 
παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής: 
1.1 «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το Γενικό Νοσοκοµείο ΄Εδεσσας. 
1.2 «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»: Το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της 

συµβάσεως η εκτέλεση του έργου. 
1.3 «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» ή «ΕΠΙΒΛΕΨΗ»: Ο οριζόµενος από τον 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ διπλωµατούχος µηχανικός ως αρµόδιος για την παρακολούθηση της 
εκτελέσεως της εν λόγω συµβάσεως και οι τυχόν οριζόµενοι µε τον ίδιο τρόπο 
αναπληρωτές του. 

1.4 «ΕΡΓΟ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για την 
συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού αυτού που συµπεριλαµβάνονται 
στο αντικείµενο της σύµβασης. 

1.5 «ΕΡΓΑΣΙΑ»: Η κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι 
απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η 
σύµβαση. 

1.6 «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»: Το Γενικό Νοσοκοµείο Έδεσσας. 
1.7 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»: ο σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ που 

περιλαµβάνονται στην παρ. 3. των τεχνικών προδιαγραφών. 
1.8 «Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»:  Το σύνολο των Η/Μ 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου είτε εντός των κτιρίων 
που λειτουργούν, είτε εκτός αυτών, πλην των ιατρικών µηχανηµάτων. Συνοπτικά 
περιγράφεται ο εν λόγω εξοπλισµός ως ακολούθως: 

  

1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  
Α) Αντλίες ληµµάτων, αντλίες ακαθάρτων  και αντλίες οµβρίων 

Β) ∆ίκτυο αποχέτευσης 

 

2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Α) Λέβητες 

Β) ∆ίκτυο θέρµανσης (σωλήνες, βάνες, φίλτρα, εξαεριστικά κ.λ.π.) 

Γ) ∆εξαµενές νερού 

∆) Boiler 

Ε) ∆εξαµενές πετρελαίου, σωληνώσεις, βάνες, φίλτρα κ.λ.π. 

 

3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Α) Πυροσβεστικό συγκρότηµα 
Β) ∆ίκτυο Πυρόσβεσης (σωλήνες, βάνες, πυροσβεστικές φωλιές, κρουνοί κ.λ.π.) 
Γ) Φιάλες κατάσβεσης CO2 και INERGEN 

∆) ∆ίκτυο κατάσβεσης 

Ε) ∆ίκτυο Πυρανίχνευσης 

 

4. ΑΤΜΟΣ 
Α) Ατµογεννήτριες 

Β) ∆ίκτυο ατµού (βάνες, διαστολικά, φίλτρα ατµοπαγίδες, µειωτές, ασφαλιστικά κ.λ.π.) 

 

5.  ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ- ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ 



Α) ∆ίκτυα σωληνώσεων νερού-ατµού, καθαρισµός φίλτρων, κ.λ.π. 

 

6. ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 
Α) ∆ίκτυα σωληνώσεων νερού-ατµού-φυσικού αερίου, προπανίου, καθαρισµός φίλτρων, 

κ.λ.π. 

 

 7. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 
Α) ∆ίκτυα σωληνώσεων νερού-ατµού, καθαρισµός φίλτρων, κ.λ.π. 

 

8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 
Α) Συµπιεστές ιατρικού αέρα        καθηµερινή παρακολούθηση της λειτουργίας και της   

Β) Συµπιεστές γενικού αέρα   κατανάλωσης των δεξαµενών, των φιαλών και σχετική  

Γ) Συµπιεστές κενού                     και σχετική ενηµέρωση της Τ.Υ  

∆) ∆ίκτυα Ο2, Ν2Ο 

∆) ∆ίκτυο αυτών (σωλήνες, βάνες, µειωτές, φίλτρα, λήψεις αερίων κ.λ.π.) 

 

9. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ 
Α) Μετασχηµατιστές  

Β) Πίνακες Μ.Τ.   Καθαρισµός, σύσφιξη, αντικατάσταση  

Γ) Πίνακας Χ.Τ.   υλικού, κ.λ.π. 

∆) Η/Ζ 

Ε) UPS 

Χώρος κυψελών ∆ΕΗ, κυψέλες διανοµής Μέσης Τάσης, µετασχηµατιστές µε βοηθητικά 

συστήµατα ασφαλείας, πίνακες διανοµής χαµηλής τάσης ∆ΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, 

συστήµατα διόρθωσης συνιµητόνου, σύστηµα θεµελιακής γείωσης κλπ. 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (µετά των βοηθητικών εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες 

αυτοµατισµών, δεξαµενές πετρελαίου Η/Ζ, σύστηµα παραλληλισµού Η/Ζ, κλπ. 

 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS)  
Α) Καθαρισµός, αντικατάσταση υλικού, σύσφιξη συνδέσεως κ.λ.π., καθηµερινή 
παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας τους µε επί τόπου επισκέψεις και σχετική καταγραφή 
αυτών.  

 

11. ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
Α) Καθαρισµός, αντικατάσταση υλικού, σύσφιξη συνδέσεως κ.λ.π. 
 

12. ∆ΙΚΤΥΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Α) Έλεγχος συνέχειας, αποκατάσταση φθορών, καθαρισµός κ.λ.π. 

 

13. ∆ΙΚΤΥΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Α) Έλεγχος συνέχειας, αποκατάσταση φθορών, καθαρισµός κ.λ.π. 

 

14. ΑΣΘΕΝΗ 
Α) Συναγερµός  

Β) Ρολόγια 

Γ) Κλήση αδελφής 

∆) Προτεραιότητα 

Ε) Ενδοεπικοινωνία 

Ζ) T.V.- Ραδιόφωνο (κεραίες, δίκτυο, συσκευές) 

Στ) Ηχητικό (µουσική) 



Η) Τηλεφωνικό  κέντρο, κατανεµητές, δίκτυα τηλεφωνίας και δοµηµένης καλωδίωσης (data) 

Θ) Έλεγχος καλής λειτουργίας  

 

 

  15.ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) (24ωρος ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ) 

Α) Έλεγχος συνέχειας, έλεγχος ανταποκριτών, καθηµερινή παρακολούθηση και καταγραφή 

προβληµάτων, έγκαιρη ενηµέρωση και καθοδήγηση συνεργείων για αποκατάσταση φθορών, 

καθαρισµός κ.λ.π. 

   16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
Α) Κεντρικός πίνακας 

Β) Πυρανιχνευτές  

17.∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
18.ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν. 
19.ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ  
20.ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ 
21.ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 
22.ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
23.ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
24.ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ  
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
   Αντικείµενο της σύµβασης είναι ο καθορισµός των πλαισίων µέσα στα οποία θα γίνουν οι 
εργασίες συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου.  
 

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
   Η  συντήρηση αφορά και περιλαµβάνει την συνεχή, σε 24ωρη βάση και όλες τις 
ηµέρες της εβδοµάδας παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, την 
εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή 
εξαρτηµάτων ή συσκευών και µηχανηµάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε 
βλάβης καθώς και την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Π.Π.Σ.) ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Ε.∆.Σ.) όπως περιγράφονται στην 
παράγραφο 8 παρακάτω. Ειδικότερα για ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, 
στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος, νερού 
χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρµανσης, ατµού, νερού πυρόσβεσης, 
παροχέτευσης ιατρικών αερίων . 
   Επίσης η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωµάτων των ασθενών ρευµάτων. Στους 
υπό λειτουργία χώρους, εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή 
κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωµάτων, πριζών,  σωµάτων κεντρικής θέρµανσης 
και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ εγκαταστάσεων στους χώρους του Νοσοκοµείου. 
Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ περιλαµβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, µηχάνηµα 
κλπ. του Η/Μ εξοπλισµού πλην των ιατρικών µηχανηµάτων.  
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος σε άµεση αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των Η/Μ 
εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, σε περίπτωση βλάβης, άλλως θα κηρύσσεται έκπτωτος, µε 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου και σχετική απόφαση του ∆.Σ. µε 
παράλληλη παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών για την αποκατάσταση κάθε βλάβης του 
Νοσοκοµείου από την συµπεριφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
 

4. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό 
σύµφωνα µε την παρακάτω παράγραφο 5.1 και που θα επικουρείται  από το προσωπικό που 



τυχόν διαθέτει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης για την 
καλή λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήµης, του κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους, τις διατάξεις των Οργανισµών 
Κοινής Ωφέλειας, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Υ.Α. ΄Εδεσσας  κ.λ.π. ή συµπληρωµατικά τους 
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγµένων χωρών. 
     Στην ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ανήκει η συνεχής και επί 24ώρου βάσεως καθ’όλη την 
εβδοµάδα συντήρηση των εγκαταστάσεων, εντός των ορίων ευθύνης που καθορίστηκαν στη 
παράγραφο 3. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα 
εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζηµιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά 
την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε πληµµελή συντήρηση και εν γένει 
υπαιτιότητά του. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά ζηµιές που οφείλονται σε κανονική 
φθορά, σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωµατικά υλικά ή πληµµελή εγκατάσταση. 
Γενικότερα Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες 
εκείνες που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού του 
Νοσοκοµείου. 
     ∆ιευκρινίζεται ότι το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ µαζί µε το Τεχνικό Προσωπικό του 
Νοσοκοµείου θα αποτελούν έναν ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση για την 
οµαλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. 
Για κάθε ζήτηµα συντονισµού, προγραµµάτων, ιδιοµορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν 
να προκύψουν λόγω της σύµπραξης των δυο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαµβάνει η 
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, µε σκοπό την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 

5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
5.1 Στελέχωση προσωπικού – ειδικότητες 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται: 
   Α. Να διαθέτει επτά (7) άτοµα τα οποία και θα απασχολεί υποχρεωτικά για την λειτουργία 
και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Γ.Ν Πέλλας (Έδεσσας), µε τα 
οποία θα συµπληρώνει την υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία της Ν.Μ. Έδεσσας  και θα 
λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο. 
   Β. Τα άτοµα που θα απασχολεί πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα που θα 
αποδειχθούν µε την κατάθεση στην Υπηρεσία επικυρωµένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών 
κ.λ.π. καθώς και βεβαιώσεων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

5.1.1   Υπεύθυνος του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (1 άτοµο) για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της 
εκτελέσεως της σύµβασης που θα προκύψει , καθόλες τις ηµέρες διάρκειας της , εργάσιµες και 
µη και καθόλο το 24ωρο, µε τα εξής ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

5.1.1.1  Να διαθέτει πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Πολυτεχνείου. 
5.1.1.2 Πολύ καλή γνώση Υπολογιστών και ιδιαίτερα απαιτείται εµπειρία σε Η/Μ 

εγκαταστάσεις που ελέγχονται από B.M.S (Κεντρική Παρακολούθηση 
Εγκαταστάσεων). 

5.1.1.3 Αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον 6ετή σε κατασκευή και συντήρηση 
εγκαταστάσεων.    

5.1.2 ΤΕ Ηλεκτρονικός (1 άτοµο) , το  οποίο θα είναι Υπεύθυνο υπό τον προαναφερόµενο 
Μηχανικό για την καθηµερινή 24ωρη παρακολούθηση και λειτουργία του 
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού , µε τα εξής ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

5.1.2.1  Να διαθέτει πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρονικού. 
5.1.2.2 Πολύ καλή γνώση Υπολογιστών και ιδιαίτερα απαιτείται εµπειρία σε Ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισµό. 
5.1.2.3 Αποδεδειγµένη εµπειρία  σε κατασκευή και συντήρηση.    

5.1.3 Ηλεκτρολόγοι – Ηλεκτροτεχνίτες (φωτισµού – κίνησης) (3 άτοµα): Οι οποίοι  θα  
διαθέτουν άδειες άσκησης επαγγέλµατος Α’ και Γ’ Ειδικότητας (θεωρείται πρόσθετο 
προσόν εάν διαθέτουν και άδεια θερµαστή). Αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον (1) 
ενός έτους σε κατασκευή και συντήρηση . Ο ένας τουλάχιστον εξ  αυτών να διαθέτει 
άδεια ΣΤ΄ ειδικότητας (υποσταθµοί Μ.Τ.)  και αποδεδειγµένη εµπειρία  σε κατασκευή 
και συντήρηση. 



5.1.4 Μηχανοτεχνίτης ∆Ε (1 άτοµο) Να διαθέτει πτυχίο της ειδικότητας από Τεχνικό Λύκειο 
ή Μέση Τεχνική Σχολή,  άδεια άσκησης επαγγέλµατος και αποδεδειγµένη εµπειρία σε 
µηχανολογικές εγκαταστάσεις τουλάχιστον για ένα (1) έτος. 

5.1.5 Γενικών καθηκόντων (1 άτοµο): Να διαθέτει εµπειρία σε οικοδοµικές εργασίες.  

Σε περίπτωση έλλειψης ΣΤ’ ειδικότητας για τον ηλεκτρολόγο  µπορεί η εταιρεία να 
συµµετέχει µε κατώτερες κατηγορίες αλλά υπεύθυνος θα είναι ο Υπεύθυνος του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος) µε υπεύθυνη δήλωση του. 

Οι αποτελούντες το παραπάνω τεχνικό προσωπικό ζητείται να έχουν εµπειρία στην 
εργασία τους τουλάχιστον ενός (1) έτους και θεωρείται πρόσθετο προσόν να έχουν 
εργασθεί σε κατασκευή, συντήρηση ή λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων 
Νοσοκοµείου. 
5.2 Υποχρεώσεις προσωπικού και αναδόχου 
     Το προσωπικό µε ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, θα γνωρίζει 
άριστα τη δοµή και λειτουργία των Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και 
συσκευών και θα έχει στη διάθεσή του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, 
prospectus, γραπτές οδηγίες κλπ. Ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. 
     Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα καλύπτει την συντήρηση του Νοσοκοµείου σε 24ωρη 
βάση και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, εργάσιµες και µη. Το πρόγραµµα κάθε βάρδιας 
εκδίδεται σε µηνιαία βάση και εγκρίνεται από το Νοσοκοµείο. Όλα τα µέλη του προσωπικού 
του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση του Νοσοκοµείου. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να στελεχώσει Γραφείο εντός του χώρου του Νοσοκοµείου (το 
οποίο θα παραχωρηθεί από το Νοσοκοµείο) που θα απαντά σε 24ωρη βάση στις τηλεφωνικές 
κλήσεις αναφοράς βλαβών των υπαλλήλων του Νοσοκοµείου. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση 
του κινητού τηλεφώνου του Υπεύθυνου Συντήρησης καθώς και των χειριστών του B.M.S. 
είναι υποχρεωτική.  
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να αποµακρύνει από το εργοτάξιο αµέσως κάθε µέλος του 
προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς τα 
καθήκοντά του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε 
εργασία που να έχει σχέση µε το έργο χωρίς την συγκατάθεση του Νοσοκοµείου 
 

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
6.1  Το (υπαλληλικό) Τεχνικό Προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης που διαθέτει ο 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ εντάσσεται σε ένα ενιαίο πρόγραµµα εργασίας που υποβάλλεται από τον 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ και εγκρίνεται από το Νοσοκοµείο. 
6.2  Εάν κατά τη διάρκεια της σύµβασης προσληφθεί νέο προσωπικό λειτουργίας και 
συντήρησης θα τίθεται στη διάθεσης του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ προκειµένου να υποστεί την εκπαίδευση 
και να εξοικειωθεί µε τις εγκαταστάσεις εργαζόµενο, µαζί µε το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και 
το ήδη υπάρχον προσωπικό του Νοσοκοµείου. 
 

                        7.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
     Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την λειτουργία και συντήρηση όπως καύσιµα, 
λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισµού κ.λ.π. καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται (πλην των περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ), προµηθεύονται 
µε µέριµνα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται όπως εντός δυο µηνών από της υπογραφής της 
παρούσης συµβάσεως, παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ πίνακα των απαιτούµενων 
βασικών ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών για την συντήρηση των Η/Μ 
εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. 
      

          8.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Π.Π.Σ.) 
     Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των κατασκευαστών, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτηµάτων, 
αντικατάσταση ή συµπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την 
διατήρηση της οµαλής λειτουργίας (ηλεκτρολογικά και µηχανολογικά, τόσο για τους χειριστές 



όσο και για τους ασθενείς) µηχανηµάτων, συσκευών ή εξαρτηµάτων του εξοπλισµού και των 
εγκαταστάσεων ή την αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση αδυναµίας αποκατάστασης. 
     Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόµνηση για µεγαλύτερης έκτασης 
εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων. 
Ο προγραµµατισµός, η έκταση, το αντικείµενο και ο τρόπος αντιµετώπισης από την πλευρά 
του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ της Προληπτικής Συντήρησης είναι Κριτήριο Αξιολόγησης των 
συµµετεχόντων στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό.  
 
   8.1 Έκταση προληπτικής συντήρησης 
     Όσον αφορά την έκταση προληπτικής συντήρησης Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει να διαθέσει 
όλο το απαιτούµενο προσωπικό (όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 5.1) για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, την ισχύουσα ΟΤΕ, ∆ΕΗ,  κ.λ.π. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα καταχωρεί µε συνέπεια και κάθε λεπτοµέρεια στο ηµερολόγιο του έργου 
(παραγρ. 9 και 14) όλα τα απαραίτητα στοιχεία της προληπτικής συντήρησης (εκτελεσθείσες 
εργασίες και οδηγίες που δόθηκαν).  
Εντός τριάντα (30) ηµερών από της υπογραφής της παρούσης σύµβασης, ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία  πίνακες µε τις 
ενέργειες και τον χρόνο που προβλέπονται για κάθε είδος προληπτικής 
συντήρησης του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 
ανωτέρω. Οι πίνακες αυτοί υπόκεινται στον έλεγχο της επίβλεψης. Παράλειψη 
διενέργειας του ελέγχου αυτού δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ των υποχρεώσεών 
του για την διενέργεια της απαιτούµενης προληπτικής συντήρησης. 
 
8.2 Επισκευαστική – ∆ιορθωτική συντήρηση (Ε.∆.Σ.) 

Με την επισκευαστική – διορθωτική συντήρηση εννοούνται οι εργασίες που απαιτούνται 
για τη διόρθωση, επισκευή, εξάλειψη των ανωµαλιών και βλαβών που προκύπτουν από 
φυσιολογική και οµαλή λειτουργία ή εξ’ αιτίας εκτάκτων αναγκών, καθώς και η επέκταση ή 
τροποποίηση εγκαταστάσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη και οµαλή λειτουργία 
του Νοσοκοµείου. 
 

9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης τα εξής: 
   9.1  Γραφείο συντήρησης µε όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράµµατα, έντυπα που θα θέσει 
στην διάθεση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και θα συλλέξει συµπληρωµατικά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 
   9.2  Καθηκοντολόγιο προσωπικού συντήρησης. 
   9.3 Φάκελο µε πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 
   9.4  Ηµερολόγια που θα καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις. 
   9.5 Καρτέλες και µητρώα λειτουργίας και συντήρησης των σηµαντικότερων µηχανηµάτων 

και συσκευών ή µερών των εγκαταστάσεων (π.χ. Υποσταθµός, Λεβητοστάσιο.) 
     Στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ θα διατεθούν οι χώροι που προβλέπονται για το τµήµα συντήρησης του 
Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου καθώς και οι απαιτούµενοι αποθηκευτικοί χώροι και 
∆ιοικητικής υποστήριξης (γραφείο), προκειµένου ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ να εκτελέσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. 
 

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

     Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε: 
   10.1 Την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία (Β.∆. 24 Νοεµ./17 ∆εκ. 1953, όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσας διατάξεις). 
   10.2  Τους ισχύοντες κανονισµούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, Τ.Ε.Ε., 

∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Υ.Α. ΄Εδεσσας  κ.λ.π. 
   10.3 Τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγµένων χωρών 

(Αµερικανικούς κ.λ.π.), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 
   10.4  Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων  και συσκευών. 



   10.5  Τους κανόνες της επιστήµης και της εµπειρίας. 
 

11.ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
     Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ από το ένα µέρος και ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ από το άλλο, 
είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται 
οπωσδήποτε εγγράφως και επί αποδείξει. 
     Η µη απάντηση εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, επί αιτηµάτων 
του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, δεν αποτελεί τεκµήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήµατος. 
     Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και κανένα 
από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει το δικαίωµα να τις επικαλεστεί µε οποιονδήποτε τρόπο. 
Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της, η εντολή δίδεται 
προφορικά, καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου. 
     Ως έδρα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ καθορίζεται το γραφείο που θα του διαθέσει προς χρήση ο 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ στα κτίριά του. 

 
12.  ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

     Η τριµελής επιτροπή του Νοσοκοµείου που θα οριστεί από τον ∆ιοικητή και ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, εποπτεύει το έργο καθηµερινά και ενηµερώνεται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. Μια φορά 
το µήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
 

13.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ. 
     Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχει τη γνώµη ότι εδόθη εντολή από το 
Νοσοκοµείο για κάποια εργασία η οποία κάνει αµφίβολη την αποκατάσταση της βλάβης ή την 
λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλισης από τους ισχύοντες κανονισµούς, 
τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει άµεσα και χωρίς 
καθυστέρηση µε έγγραφο στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ τις αντιρρήσεις του. 
     Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά την κατά την γνώµη του µη τήρηση της 
σύµβασης από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Κάθε παράλειψη έγγραφης αξίωσης θεωρείται ως συµφωνία 
του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ στις σχετικές ενέργειες του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.                                
 

14.  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 
     Καθ’ όλο το διάστηµα του χρόνο ισχύος της σύµβασης τηρείται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
ηµερολόγιο στο οποίο εγγράφεται καθηµερινώς κάθε συµβάν που αφορά το έργο, 
καταχωρούνται όλες οι παρατηρούµενες βλάβες και ανωµαλίες καθώς και εργασίες που 
γίνονται για την άρση αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, ή οποιαδήποτε σχετικά 
στοιχεία στη σύµβαση απαιτούνται. Το ηµερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και αντίγραφο παραδίδεται κάθε εβδοµάδα στην Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκοµείου. 
 

15.  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζοµένων. 
 

16.  ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της 
ζωής. Υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή 
περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, 
του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του 
Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από τη µη καλή εκτέλεση του έργου, τη µη 
εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού. 
 

17.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισµένη 
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να 
προσκοµίσει απαραίτητα ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατά το στάδιο της κατακύρωσης. Η ασφάλιση θα 
καλύπτει ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύµβαση, δηλαδή από την 
υπογραφή Σύµβασης του έργου και για το ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωµατική ή 



της περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένων του Προσωπικού του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, 
των ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκοµείου.  
     Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και του προσωπικού του και παντός εργαζοµένου µε 
οποιαδήποτε σχέση µε τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την 
οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, από ασθενείς, 
επισκέπτες κ.λ.π. 
     Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις, από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και 
προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 
 

18.  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί 
από εργατικό ατύχηµα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα 
οποία χρησιµοποιεί. 
     Είναι υποχρεωµένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ από κάθε πληρωµή γι’ αυτές τις ζηµιές ή 
βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές 
εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων του ή 
των υπαλλήλων του. 
 

19.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
     Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των 
συµβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή 
συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του συµβαλλόµενου, εφόσον έχει επιδείξει την 
προσήκουσα προσοχή και επιµέλεια ενός λογικού και συνετού συµβαλλόµενου, και δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας 
συνιστούν: 
   Α)  Θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές, πληµµύρες, σεισµοί, πυρκαγιές. 
   Β) Απεργίες αναγνωρισµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και µερών, επιβολή 
στρατιωτικού νόµου, πολεµική σύρραξη, εµπάργκο. 
     Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται µέσα σε 10 ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στο 
άλλο µέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
     Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το µέρος που την επικαλείται οφείλει 
να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζηµιογόνες συνέπειές του και 
να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσµατα της ανωτέρας βίας να αρθούν 
χωρίς καθυστέρηση. 
     Ειδικότερα για ότι αφορά τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, αυτός οφείλει έναντι τιµήµατος που θα εκτιµηθεί 
και συµφωνηθεί αµοιβαία να αποκαταστήσει τις ζηµιές που προκαλούνται από τις παραπάνω 
αιτίες. 
 

20.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
     Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ και το προσωπικό του ακολουθούν τις 
οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του 
Νοσοκοµείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες 
δεσµεύσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Ο χαρακτηρισµός των συνθηκών «έκτατης 
ανάγκης» γίνεται µε απόφαση των αρµόδιων κρατικών οργάνων. 
 

21.  ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
     Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του 
και δεν πληροί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την σύµβαση, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δύναται να 
εφαρµόσει σειρά µέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις στο ηµερολόγιο του έργου, έγγραφες 
συστάσεις, δυσµενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης / αντικατάστασης προσωπικού, 
περικοπές επί του λογαριασµού, απαίτηση αποκατάστασης ζηµιών εγκαταστάσεων ή 
εξοπλισµού, απαίτηση καταβολή αποζηµιώσεων κ.λ.π. 
     Σε ακραίες παραβιάσεις της σύµβασης και εφόσον ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν συµµορφώνεται στις 
συστάσεις και άλλα µέτρα που λαµβάνει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του 



ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ως έκπτωτου, µε παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και την λήψη 
οποιωνδήποτε άλλων µέτρων και ενεργειών (ενδίκων και µη) που ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θα κρίνει ως 
προσφορότερα  για την προάσπιση των συµφερόντων του. 
     Η κήρυξη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται µε απόφαση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Για τον 
σκοπό αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογηµένη εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 

22. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
     Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει µεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, αρµόδια είναι τα  Ελληνικά ∆ικαστήρια. 
 

23. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
     Μετά τη λήξη της σύµβασης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, παρουσία της 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και επί αποδείξει, όλους τους σχετικούς φακέλους µε τα 
κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων Η/Μ δικτύων και εγκαταστάσεων και τα prospectus µε 
τα τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων και 
συσκευών του Νοσοκοµείου – στοιχεία τα οποία παρέλαβε από το Νοσοκοµείο ή συµπλήρωσε 
ο ίδιος µετά την υπογραφή της σύµβασης. Επίσης θα παραδώσει το (καθηµερινό) Ηµερολόγιο 
Συντήρησης, τις καρτέλες συντήρησης και τα Προγράµµατα Προληπτικής Συντήρησης καθώς 
και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά το έργο. 
     Με την εγκατάσταση νέου ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και για διάστηµα που θα κριθεί αναγκαίο από τον 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ (όχι πέραν του τριµήνου), ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να δίδει κάθε 
πληροφορία και να παράσχει το απαραίτητο προσωπικό (Υπεύθυνο Εργοταξίου, ή άλλο 
προσωπικό) για ενηµέρωση και βοήθεια προκειµένου να συνεχιστεί η οµαλή λειτουργία του 
Νοσοκοµείου. 
     Το τίµηµα στην περίπτωση αυτή θα καθοριστεί η κοινή συµφωνία ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και µε νεώτερη σύµβαση αξιολογώντας τις συνθήκες που θα προκύψουν. 
 

24. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

     Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 98.400,00€ για ένα έτος   
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 

25. ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
     Όπως και στην διακήρυξη αναφέρεται, οι πληρωµές γίνονται µηνιαία. Ο λογαριασµός 
εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Η πιστοποίηση εκτέλεσης των όρων της σύµβασης θα γίνεται 
από τριµελή επιτροπή που θα ορίσει ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου, η οποία δύναται να κάνει 
περικοπή επί του εκάστοτε λογαριασµού µέχρι 10% στο βαθµό όπου διαπιστώνει πληµµελή 
τήρηση της σύµβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της σύµβασης η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
δύναται να περικόψει µέχρι και 25%. Τέλος ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα περικοπής 
µέχρι και το 50% του µηνιαίου τιµήµατος, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής στο 
βαθµό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγησης της σύµβασης. Στο τέλος ή κατά τη διάρκεια 
του έργου επιστρέφεται όλο ή µέρος του ποσού που παρακρατήθηκε εφόσον εξέλιπε ο λόγος 
για τον οποίο έγινε η παρακράτηση.  
Σε περίπτωση υποβολής κυρώσεων στον ανάδοχο για δεύτερη φορά κηρύσσεται αυτόµατα 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε  νόµιµες κρατήσεις. 
 

 26. ΠΟΙΝΕΣ 
1.  Σε κάθε περίπτωση που θα κληθεί ο ανάδοχος να λειτουργήσει κάποια εγκατάσταση  και 
καθυστερήσει η λειτουργία της πλέον των δύο ωρών, θα του επιβάλλεται ποινή 300 €.  
Έλεγχο του χρόνου για τη διαπίστωση της καθυστέρησης, θα βεβαιώνεται αρµοδίως από το 
την Τεχνική Υπηρεσία  του Γ.Ν. Έδεσσας.   Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί 
το ποσό των 3.000 Euro, δύναται το Νοσοκοµείο να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να 
αναθέσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σε άλλο εργολάβο, η δε εγγύηση καλής 
εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκοµείου.  Η παράβαση του αναδόχου για επιβολή ποινής 
θα αναγράφεται στο µηνιαίο Πρακτικό Εργασιών λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του 



Νοσοκοµείου και µε κοινοποίηση του ανωτέρω πρακτικού θα ενηµερώνεται το ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου καθώς και ο ανάδοχος.  Η ποινή θα αφαιρείται από το τιµολόγιο, που θα 
υποβάλει ο ανάδοχος. 
2. Σε περίπτωση µη λειτουργίας κάποιου µηχανήµατος, άνω των πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών, για οποιονδήποτε λόγο µε υπαιτιότητα του αναδόχου, θα επιβάλλεται ποινή,  η οποία 
θα ορίζεται σε αποκοπή του 20% των µηνιαίων αποδοχών του.  Σε αυτή την περίπτωση το 
Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να καλέσει εξωτερικό συνεργείο για τη λειτουργία του 
µηχανήµατος και τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.  Η παράβαση 
του αναδόχου για την επιβολή ποινής θα αναγράφεται στο µηνιαίο Πρακτικό Εργασιών 
λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου και µε κοινοποίηση του ανωτέρω 
πρακτικού θα ενηµερώνεται το Σ.∆. του Νοσοκοµείου καθώς και ο ανάδοχος.  Εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις προγραµµατισµένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθµισης ως και 
τυχόν βλάβης.  Στις αµέσως προηγούµενες περιπτώσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει 
στο Νοσοκοµείο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραµµατισµό και την προβλεπόµενη διάρκεια 
της αντίστοιχης εργασίας. 
3. Αν ο ανάδοχος χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκοµείου διακόψει το έργο, πριν την 
ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου της σύµβασης, και πριν το πρώτο τετράµηνο υποχρεούται 
στην καταβολή προς το Νοσοκοµείο ποσού 5.000 € ηµερησίως ως ποινική ρήτρα για κάθε 
ηµέρα διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης ή της τυχόν παράτασής της, 
σε περίπτωση δε της διακοπής µετά τον πέµπτο µήνα υποχρεούται στην καταβολή προς το 
Νοσοκοµείο ποσού 3.000 € ηµερησίως ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα διακοπής και µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης ή της τυχόν παράτασής της, σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Σε µια τέτοια περίπτωση το Νοσοκοµείο θα 
δικαιούται ελεύθερα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να προσλάβει άλλο ανάδοχο χωρίς 
διαγωνισµό, δικαιούµενο να αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την τυχόν προκύπτουσα 
διαφορά τιµής, παράλληλα µε την αξίωσή του για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης υπέρ του Νοσοκοµείου. Παράλληλα το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα λήψης 
οποιωνδήποτε άλλων µέτρων (ενδίκων ή µη) προκειµένου να διασφαλίσει και να προασπίσει 
τα συµφέροντά του. 
27. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΘΑ ∆ΙΑΘΕΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
(∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ) 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

1 
  

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
(Υπεύθυνος Συντονισµού Τεχνικού Τµήµατος) 

8/ωρο 1 

2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  8/ωρο 1 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 8/ωρο 3 

4 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ∆Ε 4/ωρο 1 

5 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4/ωρο 1 

 
Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών: 
 
1. ΚΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

2. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

3. ΝΑΤΣΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ  



 


