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ηων ζςζηημάηων επεξεπγαζίαρ νεπού ηος Νοζοκομείος» (CPV 45259000-7). 

 
ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σν Ν. 3329/2005(ΦΔΚ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 

2. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) 
πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία 

δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο». 
3. Σηο κε ππ΄αξ. 14582/26-09-17 ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νξηζζείζαο 

ηξηκεινύο επηηξνπήο. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 
1 Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2.  Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ / Γεκόζηα 

Γηαβνύιεπζε – Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ) 

3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία εβδνκάδα από ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελώ 
ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, 

ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ ΠΕΜΠΣΗ 
08/02/2018 θαη ώξα 15:00μ.μ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: prom@hippocratio.gr. 

5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη, λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηώλκαο. 

6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί πλνπηηθόο 

Γηαγσληζκόο γηα ηελ ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, (CPV 
45259000-7) κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε, 

πξνζθνξά βάζεη  ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).  

 

 

         Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

        ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

    ΤΝΗΜΜΕΝΑ: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

    ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
 

http://www.hippocratio.gr/
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ  

ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οη παξνύζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ  εηήζηα ζπληήξεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Ο πληεξεηήο ζα εθηειέζεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηα 

ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

 

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

θνπόο ηεο ζπληήξεζεο είλαη: 

 Ζ εύξπζκε, απξόζθνπηε θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 
επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

  Ζ απνηειεζκαηηθή θαη ππεύζπλε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ζ επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ζπζθεπώλ ησλ ζπζηεκάησλ 

επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

πγθεθξηκέλα αθνξά ηηο ζπζθεπέο ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ αλάιπζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ: 

 

3. ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ 
Δθηέιεζε πποληπηικήρ και διοπθυηικήρ ζςνηήπηζηρ κε βάζε ην 

παξαθάησ πξόγξακκα κε ζθνπό ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

α/α ςζκεςή 

1 Γίδπκν ζύζηεκα απνζθιήξπλζεο 2 x ECB/2001E ζην 
Λεβεηνζηάζην 

2 ύζηεκα Υεκηθήο θαηεξγαζίαο Λεβήησλ ( DLX MA/AD 1-15) 

3 Μνλό ζύζηεκα απνζθιήξπλζεο ECB/FA5 ζηελ Απνζηείξσζε 

4 Μνλό ζύζηεκα απνζθιήξπλζεο ECB/FA5 ζηνπο Κιηβάλνπο 

5 ύζηεκα αληίζηξνθεο ώζκσζεο TBW11C/MED. 

6 
ύζηεκα απηόκαηεο ζηξαηζώλαο θαη δνζνκέηξεζεο ρεκηθώλ ζην 
Φπρξνζηάζην 

7 ύζηεκα απηνληζκνύ ηνπ ηκήκαηνο ERCP ( MIXBED_TEMB20) 
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πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο 

λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ζε εηήζηα βάζε ζα πξαγκαηνπνηνύληαη 

νη αθόινπζεο επηζθέςεηο: 

 
1) Σπείρ (3) ππογπαμμαηιζμένερ επιζκέτειρ πποληπηικήρ ζςνηήπηζηρ (service) 

ην έηνο (κία αλά ηεηξάκελν ) ζε εξγάζηκε εκέξα θαη θαηόπηλ επηθνηλσλίαο, ώζηε λα 

κε ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα αληίζηξνθεο ώζκσζεο, κε παξάδνζε έσο ηηο 12:00 κ.κ. ην 

αξγόηεξν, ζηηο νπνίεο ζα εθηεινύληαη όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα παξάγνπλ 

ηα ζπζηήκαηα λεξό ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο. 

 
2) Έξι (6) ππογπαμμαηιζμένερ επιζκέτειρ ηος απμόδιος μησανικού (κηα αλά 

δίκελν) γηα έιεγρν, ξύζκηζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο δηάηαμεο ρεκηθήο θαηεξγαζίαο 

(δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ θαη ρεκηθώλ πξνζζέησλ ), θαζώο θαη γηα ηε ζπιινγή 

δεηγκάησλ λεξνύ από ην θύθισκα αηκνύ – ζπκππθλσκάησλ γηα ρεκηθή αλάιπζε θαη 

έθδνζε απνηειεζκάησλ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ θαη ηερληθήο έθζεζεο (report). 

 
Σν πξόγξακκα ηεο ηεηξακεληαίαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (service) πεξηιακβάλεη: 
 
1. Γηα ηα απηόκαηα ζπζηήκαηα απνζθιήξπλζεο: 

 

 Πιήξεο έιεγρνο ξύζκηζεο νκαιήο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Ρύζκηζε κεραληζκώλ απηόκαηεο αλαγέλλεζεο ηνπο. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ησλ σξνινγηαθώλ κεραληζκώλ ηνπο. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ησλ ρξόλσλ ησλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ ηεο αλαγέλλεζήο 

ηνπο. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ζηεγαλόηεηαο θαη κεραληθώλ θαηαπνλήζεσλ ηνπο. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ ξπζκνύ πιήξσζεο ησλ δεμακελώλ απνζήθεπζεο 

αιαηηνύ κε λεξό πόιεσο. 

 Έιεγρνο ησλ Ζ/Μ βαλώλ ζηελ έμνδν ησλ απνζθιεξπληώλ. 

 Έιεγρνο ηνπ απηνκαηηζκνύ ελαιιαγήο ησλ ζηειώλ. 

 
2. Γηα ηo απηόκαηo ζπγθξόηεκα αληίζηξνθεο ώζκσζεο: 
 

 Πιήξεο έιεγρνο θαη ξύζκηζή ηνπο. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ξπζκνύ παξαγσγήο επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ξπζκνύ απνξξηπηόκελνπ λεξνύ. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε πηέζεσλ εηζόδνπ ζην ζπγθξόηεκα. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε πηέζεσλ εμόδνπ από ηελ πξνθίιηξαλζε. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε πηέζεσλ εηζόδνπ ζηηο αληιίεο πςειήο πίεζεο. 

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε πηέζεσλ εμόδνπ από ηηο αληιίεο πςειήο πίεζεο. 

 Έιεγρνο πνηόηεηαο παξαγόκελνπ λεξνύ. 
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 Έιεγρνο θαη θαιηκπξάξηζκα ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο αγσγηκόηεηαο. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο. 

 Απνιύκαλζε ηεο κεκβξάλεο. 

 Αληηθαηάζηαζε ηεο κεκβξάλεο (1 θνξά ην έηνο ) 

 
3. Γηα ην ζύζηεκα απηόκαηεο ζηξαηζώλαο θαη δνζνκέηξεζεο ρεκηθώλ: 

 

 Έιεγρνο θαη θαιηκπξάξηζκα ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο αγσγηκόηεηαο. 

  Έιεγρνο ζσζηήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο. 

 Έιεγρνο ηνπ νξίνπ αγσγηκόηεηαο θαη ηνπ απηνκαηηζκνύ όπιηζεο ηεο 

ειεθηξνβάλαο ηεο απηόκαηεο 

 ζηξαηζώλαο. 

 Έιεγρνο ηεο ειεθηξνβάλαο ηεο απηόκαηεο ζηξαηζώλαο. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ ησλ ρεκηθώλ 

πξνζζέησλ. 

 
4. Γηα ην ζύζηεκα απηνληζκνύ ηεο ERCP: 

 

 Έιεγρνο θαη θαιηκπξάξηζκα ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο αγσγηκόηεηαο. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο. 

 Έιεγρνο ηνπ νξίνπ αγσγηκόηεηαο θαη ηνπ απηνκαηηζκνύ όπιηζεο ηεο 

ειεθηξνβάλαο ηεο απηόκαηεο ζηξαηζώλαο. 

 Αληηθαηάζηαζε ηεο ξεηίλεο κηθηήο θιίλεο  ( 2 θνξέο ην ρξόλν ). 

 
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη κεηά από ζπλελλόεζε πνπ έρεη πξνεγεζεί κε 

ηελ ηερληθή ππεξεζία γηα ηελ εκεξνκελία επίζθεςεο. 

 
Σν πξόγξακκα ηεο δηκεληαίαο επίζθεςεο κεραληθνύ πεξηιακβάλεη: 
 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ ησλ ρεκηθώλ 

πξνζζέησλ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο απνζθιήξπλζεο ιεβεηνζηαζίνπ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο απνζθιήξπλζεο ςπρξνζηαζίνπ. 

 πιινγή δεηγκάησλ λεξνύ από ην θύθισκα αηκνύ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ην 

θύθισκα ςπρξνζηαζίνπ πξνο ρεκηθή αλάιπζε & απνζηνιή έθζεζεο (report ) 

απνηειεζκάησλ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ απνζθιήξπλζεο ησλ 

απνζηεηξώζεσλ . 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνληνζκνύ ηνπ ERCP. 

 

Οη  εκεξνκελίεο εθηέιεζεο ησλ επηζθέςεσλ ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνηείλνληαη 

θαη ζα νξηζηηθνπνηνύληαη εγγξάθσο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππεπζύλνπ από ηελ 
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πιεπξά ηνπ Ννζνθνκείνπ, έηζη ώζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 
  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ  

ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΕΚΣΕΛΕΗ 

ανά έηορ    

ΕΣΗΙΑ 
ΤΥΝΟΣΗΣΑ  

1 

Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο 
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (service) ζε 
εξγάζηκε εκέξα θαη θαηόπηλ 
επηθνηλσλίαο ζηηο νπνίεο ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο νη απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα λα παξάγνπλ ηα ζπζηήκαηα 
λεξό ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο 

4 ΜΖΝΔ 3 

2 

Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο ηνπ 
αξκόδηνπ κεραληθνύ γηα έιεγρν, ξύζκηζε 
θαη παξαθνινύζεζε ηεο δηάηαμεο 
ρεκηθήο θαηεξγαζίαο , (δνζνκεηξηθώλ 
αληιηώλ θαη ρεκηθώλ πξνζζέησλ ) , 
θαζώο θαη γηα ηε ζπιινγή δεηγκάησλ 
λεξνύ από ην θύθισκα αηκνύ – 
ζπκππθλσκάησλ γηα ρεκηθή αλάιπζε θαη 
έθδνζε απνηειεζκάησλ ρεκηθώλ 
αλαιύζεσλ θαη ηερληθήο έθζεζεο (report). 

2 ΜΖΝΔ  6 

 
 
Πρόςθετεσ επιςκζψεισ για επείγουςα επιδιόρθωςη 
 
O πληεξεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζε όιεο ηηο έθηαθηεο θιήζεηο γηα 

επείγνπζα επηδηόξζσζε κε πξνζπκθσλεκέλε ρξέσζε πνπ ζα θαηαζέζεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ. 

H αληαπόθξηζε γηα θάζε έθηαθηε θιήζε πνπ αθνξά είηε βιάβε είηε δπζιεηηνπξγία είηε 

νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπληεξνύκελσλ ζπζηεκάησλ ζα είλαη ην 

αξγόηεξν εληόο ηεζζάξσλ (4) σξώλ γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη ην 

αξγόηεξν κέζα ζηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξαο γηα ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο ή ώξεο 

από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ πληεξεηή από ην Ννζνθνκείν (θιήζε κέζσ ηειεθώλνπ, 

fax, e-mail).  

 

4. ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα αλαιώζηκα πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νξζή 

θαη αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνύ (Πίλαθεο 4.1 έσο 

4.7). 
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4.1 Γίδπκν ζύζηεκα απνζθιήξπλζεο 2 x ECB/2001E 

 

A/A  ΚΩΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΕΜ 

1 ER185/154/1  ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ 
ΚΑΠΑΚΗΟΤ ΒΑΛΒΗΓΑ  2001S/2002S 

2 

2 ER186/112  ΓΑΚΣΤΛΗΟ TFE ΒΑΛΒΗΓΑ 2001S-
2002S 

2 

3 ER72327  ΠΑΡΔΜΒΤΜΑ ΡΔ 2 

4 ER568/260  ΓΡΑΝΑΕΗ ΒΑΛΒΗΓΑ 2001S-2002S 2 

5 ER568/259  ΡΟΣΟΡΑ ΒΑΛΒΗΓΑ 2001/2002 2 

6 ER185/041/1  ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ 
ΡΟΣΟΡΑ 

2 

7 ER568/256  ΓΗΚΟ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΒΑΛΒΗΓΑ 
2001S-2002S 

2 

8 ER568/384  ΦΛΑΝΣΕΑ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΛΑΚΑ 
2002S 

2 

9 ER413/62  ΔΛΑΣΖΡΗΟ Ζ/Μ ΒΑΛΒΗΓΑ 2 

10 ER568/270/4  ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ 2 

11 LRPEN.O.1  ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΝΑ RPE 1"N.O,ΜΔ ΠΖΝΗΟ 
FC 7301 

1 

12  ERBV464-
000 

ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΛΜΖ 464 2 

13  ER568/208/2 ΑΣΔΡΜΟΝΑ ΒΑΛΒΗΓΑ 2001S-2002S 2 

14  ER72458  ΓΗΑΝΟΜΔΑ ΡΟΖ ΠΣΔΡΧΣΖ 
ΒΑΛΒΗΓΑ.2401S 

2 

15  ER72544  ΠΣΔΡΧΣΖ(ΝΔΟ ΣΤΠΟ) ΒΑΛΒΗΓΑ 
2401S 

2 

16  ER72545  ΒΑΖ ΠΣΔΡΧΣΖ(ΝΔΟ ΣΤΠΟ) 
ΒΑΛΒΗΓΑ 2401S 

2 

17  ER186/115  ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ 
ΑΣΔΡΜΟΝΑ 

4 

 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 6Κ6Ι4690ΩΣ-ΝΤΓ



 
4.2 Γνζνκεηξηθή Αληιία Λεβεηνζηαζίνπ θαη Υεκηθά πξόζζεηα 

 

A/A  ΚΩΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΕΜ 

1 ETSCP0000802 
ΚΔΦΑΛΖ ΑΠΟ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟ 
2-15LT 

1 

2 ΔΣ2142001 ΦΗΛΣΡΟ VITON 1 

3 ΔΣ2144009 
ΒΑΛΒΗΓΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ VITON 
ΓΟΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ 

1 

4 ΔΣ2084001 ΓΗΑΦΡΑΓΜΑ PTFE  1 

5 ERH1015-14 ΧΛΖΝΑ ΓΗΑΦ 1/4" (4Υ6) 17.5BAR 10Μ 

6 FINEB 2001 ΓΔΜΔΤΣΗΚΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ  250kg 

7 FINEB 1001  ΑΝΣΗΚΑΘΑΛΑΣΧΣΗΚΟ  125kg 

 
 
4.3 Υξνληθόο απνζθιήξπλζεο ECB/FA5 Απνζηείξσζεο 

 

A/A  ΚΩΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΕΜ 

1 ER413/13 ΦΗΛΣΡΟ ΣΕΗΦΑΡΗΟΤ ΒΑΛΒ 541/542 1 

2 ER413/134/J ΠΖΝΗΟ 24V 1 

3 ER72611 ΔΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΗΚΖ 
ΒΑΛΒΗΓΑ 541 (ΠΛΑΣΗΚΟ) 

1 

4 ER30/77/J ΚΗΝΖΣΖΡΑ 24V ΒΑΛΒΗΓΑ  541 1 

5 ER529/219/3/15 ΔΣ ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 541 1 

6 ERKIT541/SOL  ΔΣ ΖΜ ΒΑΛΒΗΓΑ 541D18 1 

7 ER541/325 ΦΛΑΝΣΕΑ ΣΕΗΦΑΡΗΟΤ ΒΑΛΒΗΓΑ  
541/542 

1 

8 ERBV464-000 ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΛΜΖ 464 1 

9 ERH1035/36 ΧΛΖΝΑ 1/4" ΚΑΓΟΤ ΑΛΜΖ 1 

10 EUIE1260 ΡΑΚΟΡ ΓΧΝΗΑΚΟ 3/8"Υ3/8 1 

11 ER541/218 ΦΧΛΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΧΛΖΝΑ 541/542 1 

12  ER185/214/1 ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ  
ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΧΛΖΝΑ 

1 

13  ER185/029/1 ΜΔΓΑΛΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΔΓΡΑΝΟΤ 
541/542 
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    4.4 Υξνληθόο απνζθιήξπλζεο ECB/FA5 Κιηβάλσλ 
  

A/A  ΚΩΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΕΜ 

1 ER413/13 ΦΙΛΣΡΟ ΣΖΙΦΑΡΙΟΤ ΒΑΛΒ 541/542 1 

2 ER413/134/J ΠΗΝΙΟ 24V 1 

3 ER72611 ΕΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 541 
(ΠΛΑΣΙΚΟ) 

1 

4 ER30/77/J ΚΙΝΗΣΗΡΑ 24V ΒΑΛΒΙΔΑ  541 1 

5 ER529/219/3/15 ΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 541 1 

6 ERKIT541/SOL  ΕΣ ΗΜ ΒΑΛΒΙΔΑ 541D18 1 

7 ER541/325 ΦΛΑΝΣΖΑ ΣΖΙΦΑΡΙΟΤ ΒΑΛΒΙΔΑ  541/542 1 

8 ERBV464-000 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΛΜΗ 464 1 

9 ERH1035/36 ΩΛΗΝΑ 1/4" ΚΑΔΟΤ ΑΛΜΗ 1 

10 EUIE1260 ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ 3/8"Χ3/8 1 

11 ER541/218 ΦΩΛΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΩΛΗΝΑ 541/542 1 

12  ER185/214/1 ΔΑΚΣΤΛΙΟ ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΗ  ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ 
ΩΛΗΝΑ 

1 

13  ER185/029/1 ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΣΤΛΙΟ ΕΔΡΑΝΟΤ 541/542  

 
 
4.5 ύζηεκα αληίζηξνθεο ώζκσζεο TBW11C 
 

A/A  ΚΩΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΕΜ 

1 ERH1015-14 ΩΛΗΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 1/4" (4Χ6) 17.5BAR  5 

2 300-010 ΛΑΣΙΧΟ 6Χ8  2Μ 

3 3 300-011 ΛΑΣΙΧΟ 10Χ12  0,5Μ 

4 1LRPE1/2 ΗΛΕΚΣΡΟΒΑΝΑ RPE 1/2"N.C, ΜΕ ΠΗΝΙΟ FC5301 1 

5 FAB12C ΠΙΕΟΣΑΣΗ -0.2-8.0 BAR FAN/B12C 1 

6 DOXLE2540 ΜΕΜΒΡΑΝΗ FILMTEC ΣΤΠΟ XLE2540 1 

7 FISWS10-010M ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΦΙΛΡΟ ΝΗΜΑΣΟ  10’’ 2 

8 FIAPC10 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΦΙΛΡΟ ΚΤΣΣΑΡΙΝΗ-ΑΝΘΡΑΚΑ 2 
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9 NUQR10020 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΦΙΛΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 2 

10 EUROTEM 3N ΥΖΜΗΚΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ 3 

 
 

4.6 Γνζνκεηξηθά Φπρξνζηαζίνπ, Απηόκαηε ηξαηζώλα & Υεκηθά Πξόζζεηα 
 

A/A  ΚΩΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΕΜ 

1 ETSCP0000802 ΚΔΦΑΛΖ ΑΠΟ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟ 2-
15LT 

2 

2 ΔΣ2142001 
ΦΗΛΣΡΟ VITON  

2 

3 ΔΣ2144009 ΒΑΛΒΗΓΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ VITON 
ΓΟΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ 

2 

4 ΕΣ2084001 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ PTFE 2 

5 ERH1015-14 ΩΛΗΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 1/4" (4Χ6) 17.5BAR 20Μ 

6 1L2130A220AC ΠΗΝΙΟ Ζ130Α 220-AC 2 

7 1S1 ΦΙ Η.Μ ΜΕΓΑΛΟ 2 

8 FINEC 1009 ΑΝΣΙΚΑΘΑΛΑΣΩΣΙΚΟ-ΑΝΣΙΔΙΑΒΡΩΣΙΚΟ  50KG 

9 FINEC 3001 ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 50KG 

10 FINEC 3003 ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ  50KG 

 
 

4.7 ύζηεκα απηνληζκέλνπ λεξνύ TEMB20 
 

A/A  ΚΩΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΕΜ 

1 REMBSM93 ΡΗΣΙΝΗ ΜΙΚΣΗ ΚΛΙΝΗ 50LT 
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5. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ - ΕΞΑΙΡΕΕΙ 
 
5.1 Ο πληεξεηήο νθείιεη λα ιάβεη γλώζε ηνπ πθηζηάκελνπ εκεξνιόγηνπ εξγαζηώλ 

θαη αληηθαηάζηαζεο αλαιώζηκσλ πιηθώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ έσο θαη 

ζήκεξα θαη λα ειέγμεη ηελ αλαγθαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο αλαισζίκσλ πιηθώλ 

βάζε απηνύ. 

5.2 Με ην πέξαο θάζε επίζθεςεο ηερληθνύ  ηνπ πληεξεηή ζα εθδίδεηαη δειηίν ζην 

νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηώζεθαλ, παξαηεξήζεηο θαη 

πξνηάζεηο. Σν δειηίν απηό ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ ηερληθό πνπ ζα εθηειεί ηελ 

ζπληήξεζε θαη ζα παξαδίδεηαη ζηνλ ππεύζπλν πνπ ζα νξηζηεί από ην 

Ννζνθνκείν.  

5.3 Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζα είλαη ηα αθξηβή αληαιιαθηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ησλ ζπζηεκάησλ ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε άξηζηε θαη καθξνρξόληα ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπώλ.  

5.4 Ζ ζπληήξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζθεπώλ ζα δηελεξγείηαη από εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό ην νπνίν έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια ζην service ησλ κεραλεκάησλ 

επεμεξγαζίαο λεξνύ. 

5.5 H αληαπόθξηζε γηα θάζε έθηαθηε θιήζε πνπ αθνξά είηε βιάβε είηε δπζιεηηνπξγία 

είηε νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπληεξνύκελσλ ζπζηεκάησλ ζα 

είλαη ην αξγόηεξν εληόο ηεζζάξσλ (4) σξώλ γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

θαη ην αξγόηεξν κέζα ζηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξαο γηα ηηο κε εξγάζηκεο 

εκέξεο ή ώξεο από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ πληεξεηή από ην Ννζνθνκείν (θιήζε 

κέζσ ηειεθώλνπ, fax, e-mail).  

5.6 Ο πληεξεηήο ζα επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ησλ θιήζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 

επείγνπζα επηδηόξζσζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζίκσλ εκεξώλ (από Γεπηέξα 

έσο Παξαζθεπή 8.00-16.00) 

5.7 ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί έθηαθηε επίζθεςε δηάξθεηαο έσο κίαο (1) 

εξγάζηκεο εκέξαο, ζα πξνθύπηεη κε επηπιένλ πξνζπκθσλεκέλν θόζηνο πνπ ζα 

αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πληεξεηή. ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηα επηπιένλ έθηαθηε επίζθεςε απαηηεζεί λα ιάβεη ρώξα ζε κε εξγάζηκεο 

εκέξεο ή ώξεο (από ηηο 16.00 κίαο εξγάζηκεο έσο ηηο 08.00 ηεο επόκελεο 

εξγάζηκεο, αββαηνθύξηαθα, λόκηκεο αξγίεο), ζα νξηζηεί πξνζπκθσλεκέλε 

πξνζαύμεζε επί ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνζνύ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

πληεξεηή. 

5.8 Ο πληεξεηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηπρόλ πιηθά θαη 

αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ επηπιένλ ησλ πξνβιεπόκελσλ θαηά ηελ 
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δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο εάλ απηό θξηζεί απαξαίηεην θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα 

ρξεώλνληαη κόλν ηα πιηθά.  

5.9 Ο πληεξεηήο ζα ελεκεξώζεη θαη εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό ζρεηηθά κε ηελ 

ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ κε εηδηθό βάξνο ζηνπο αλαγθαίνπο 

ρεηξηζκνύο θαη ηελ ηήξεζε εθεδξεηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ. 

5.10 Ο πληεξεηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί  βηβιίν ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη 

θάζε θνξά νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύλ νη ηερλίηεο ηνπ, ή νη βιάβεο πνπ 

ζα παξνπζηάδνληαη ζηα ζπζηήκαηα. 

5.11 Ο πληεξεηήο νθείιεη λα ιακβάλεη όια ηα επηβαιιόκελα κέηξα αζθαιείαο θαη 

λα έρεη αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, γηα θάζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο πνπ ήζειε ηπρόλ ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο. 

5.12 Ο πληεξεηήο αλαιακβάλεη θαη θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε, 

γηα θάζε δεκία ζεηηθή ή απνζεηηθή, πνπ ήζειε ηπρόλ πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθό ή 

θαη ζην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε ηξίηνπο, πνπ ζα νθείιεηαη ζε 

ακέιεηα δηθή ηνπ ή ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ. 

5.13 Ο πληεξεηήο δε κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα δεκίεο πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθαινύληαη από ηξίηνπο ή νθείινληαη ζε θαθή ή αληηθαλνληθή ρξήζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη πιηθώλ, θαζώο θαη δηείζδπζε λεξνύ, πιεκκύξα, ππξθαγηά θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ επιόγνπ ειέγρνπ ηνπ ή / θαη αλσηέξα 

βία. 

5.14 Ο πληεξεηήο δε θέξεη νπνηαδήπνηε επζύλε ζε πεξίπησζε επέκβαζεο από κε 

εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ζηνπο ρώξνπο επζύλεο ηνπ θαη δε θέξεη επζύλε ζε 

πεξίπησζε πνπ είλαη αλέθηθηε ε εθηέιεζε εξγαζηώλ (πρ θιεηζηή εγθαηάζηαζε ή 

άιινη ιόγνη πνπ βαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν  

5.15 Δμαηξνύληαη ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο ε απνθαηάζηαζε βιαβώλ, νη νπνίεο 

πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο, ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ή αηπρήκαηα.  

 
6. ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

 
 

     

Ο πληεξεηήο ζα επηζπλάςεη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν γηα ηα 

αλαιώζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά ησλ Πηλάθσλ 4.1 έσο 4.7.  

Δθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θξηζεί αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε αλαιώζηκσλ 

πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 4.1 έσο 4.7 είηε ιόγσ 

βιάβεο είηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν θαη πάληα θαηόπηλ θαη ηεο ζύκθσλεο 
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γλώκεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, απηά ζα ηηκνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ 

ηηκνθαηάινγν πνπ ζπλππέβαιε ν πληεξεηήο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.  

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπληξέρεη ιόγνο ηνπνζέηεζεο αληαιιαθηηθώλ, ηα παιαηά 

θζαξκέλα αληαιιαθηηθά, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηα αληίζηνηρα θαηλνύξγηα, 

ζα παξαδίδνληαη από ηνπο ηερλίηεο ηνπ πληεξεηή ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πξνο θύιαμε, θαηά ηα ηζρύνληα. 

Σα λέα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ηύρεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζα είλαη εληειώο θαηλνύξγηα θαη 

αρξεζηκνπνίεηα. Γηα ηα θαηλνύξγηα απηά αληαιιαθηηθά, ν ζπληεξεηήο ζα παξάζρεη 

θαη εγγύεζε γηα ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία. 

Σν Ννζνθνκείν ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ πιηθώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ από άιιε εηαηξεία ζε πεξίπησζε εύξεζεο ζπκθεξόηεξεο ηηκήο.  

 

7. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 

Τπνρξεώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο είλαη: 

  
1. Ζ ηήξεζε ησλ γξαπηώλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ. 

2. Σν Ννζνθνκείν νθείιεη εληόο 30 εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο 

ζύκβαζεο ζπληήξεζεο, λα νξίζεη θαη λα θνηλνπνηήζεη ζην πληεξεηή ηνπο 

ππεύζπλνπο επηθνηλσλίαο γηα ηα ζπζηήκαηα. ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ 

ππεπζύλσλ ζα ελεκεξώλεηαη άκεζα ν πληεξεηήο. 

3. ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ή αλάγθεο έθηαθηεο επέκβαζεο, ν ππεύζπλνο 

από ηελ πιεπξά ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα ελεκεξώλεη άκεζα ην πληεξεηή κέζσ 

e-mail ή θαμ ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (Γεπηέξα – Παξαζθεπή, 8.00- 

16.00). 

 
8. ΡΗΣΡΕ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
  
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο 

αληαπόθξηζεο ζε βιάβεο πξνβιέπεηαη: 

Γηα αδηθαηνιόγεηε απόθιηζε ζην ρξνλνδηάγξακκα ζπληήξεζεο πέξαλ ηνπ 20% 

ησλ πξνβιεπόκελσλ εκεξώλ/εκεξνκεληώλ ην Ννζνθνκείν ζα κπνξεί λα 

επηβάιεη νηθνλνκηθή ξήηξα 50€/εκέξα θαζπζηέξεζεο. 
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Γηα επαλαιακβαλόκελε αδηθαηνιόγεηε απόθιηζε ην Ννζνθνκείν δύλαηαη λα 

αλαζέζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηεο ζπληήξεζεο ζε άιιε εηαηξεία θαη 

λα απνκεηώζεη ην θόζηνο απηό από ην πληεξεηή. ε θάζε πεξίπησζε ην Γ. 

ηνπ Ννζνθνκείνπ απνθαζίδεη θαη γηα ηελ έθπησζε ηνπ ζπληεξεηή εάλ ην 

παξαπάλσ πεξηζηαηηθό είλαη επαλαιακβαλόκελν. 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ήζειε ηπρόλ πξνθύςεη κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο, αξκόδηα λα ηελ επηιύζνπλ, νξίδνληαη ηα 

δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ. 

 

9. ΠΛΗΡΩΜΕ 
 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε ηξεηο (3) ηζόπνζεο δόζεηο θαη ζε θάζε 

πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε service (αλά ηέζζεξηο κήλεο) έλαληη εθδηδνκέλνπ 

ηηκνινγίνπ ηνπ πληεξεηή,  ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη βαξπλόκελεο κε ηηο 

λόκηκεο θξαηήζεηο. Γηα ηελ εμόθιεζε ηνπ πξνθύπηνληνο θάζε θνξά ηηκνινγίνπ ζα 

βεβαηώλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο από ηελ νξηζζείζα επηηξνπή.   

Ζ πνηνηηθή, όζν θαη ε πνζνηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία, ζα ηπγράλεη δε ηεο ηειηθήο εγθξίζεσο θαη απνδνρήο εθ κέξνπο ηεο 

νξηζζείζαο επηηξνπήο παξαιαβή-παξαθνινύζεζεο. 

Σα αλαιώζηκα πιηθά ζα παξαδνζνύλ θαη ζα ηηκνινγεζνύλ κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζύκβαζεο ζπληήξεζεο ώζηε λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο. 

 
Όια ηα ηηκνιόγηα πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο ππεξεζίεο θαη κε αλαιώζηκα θαη 

αληαιιαθηηθά εθηόο ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ αλαισζίκσλ ηεο εηήζηαο ζύκβαζεο, ζα 

ηηκνινγνύληαη ακέζσο.  
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ + ΤΛΙΚΩΝ : 8.311,29€ + 
ΦΠΑ 24% 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΕΚΣΕΛΕΗ 

ανά έηορ 

ΕΣΗΙΑ 
ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 

(+ΦΠΑ24%) 

1 

Πξνγξακκαηηζκέλεο 
επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο (service) ζε 
εξγάζηκε εκέξα θαη 
θαηόπηλ επηθνηλσλίαο 
ζηηο νπνίεο ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο 
νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
γηα λα παξάγνπλ ηα 
ζπζηήκαηα λεξό 
ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπο 

4 ΜΖΝΔ 3 

2.460,00€ 

2 

Πξνγξακκαηηζκέλεο 
επηζθέςεηο ηνπ αξκόδηνπ 
κεραληθνύ γηα έιεγρν, 
ξύζκηζε θαη 
παξαθνινύζεζε ηεο 
δηάηαμεο ρεκηθήο 
θαηεξγαζίαο , 
(δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ 
θαη ρεκηθώλ πξνζζέησλ ) 
, θαζώο θαη γηα ηε 
ζπιινγή δεηγκάησλ 
λεξνύ από ην θύθισκα 
αηκνύ – 
ζπκππθλσκάησλ γηα 
ρεκηθή αλάιπζε θαη 
έθδνζε απνηειεζκάησλ 
ρεκηθώλ αλαιύζεσλ θαη 
ηερληθήο έθζεζεο 
(report). 

2 ΜΖΝΔ  6 

 
 

Α/
Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ  

ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 

(+ΦΠΑ24%) 

1 Γίδπκν ζύζηεκα απνζθιήξπλζεο 2 x ECB/2001E  403,78€ 

2 Γνζνκεηξηθή Αληιία Λεβεηνζηαζίνπ θαη Υεκηθά πξόζζεηα               1.669,42€ 

3 Υξνληθόο απνζθιήξπλζεο ECB/FA5 Απνζηείξσζεο 198,01€ 

4 Υξνληθόο απνζθιήξπλζεο ECB/FA5 Κιηβάλσλ 198,01€ 

5 ύζηεκα αληίζηξνθεο ώζκσζεο TBW11C 942,29€ 

6 Γνζνκεηξηθά Φπρξνζηαζίνπ, Απηόκαηε ηξαηζώλα &               1.939,78€ 
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Υεκηθά Πξόζζεηα 

7 ύζηεκα απηνληζκέλνπ λεξνύ TEMB20  500,00€ 

 
ΤΝΟΛΟ               5.851,29€ 
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