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Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών
για την Συντήρηση ψυκτικών& κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του

νοσοκομείου

ΤΤΟΟ Γ ΓΕΝΙΚΟΕΝΙΚΟ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ.  αρ.  6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13  (θέμα 3ο)

Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία
διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

3. Τις  με  ΑΠ:  10102/15.07.16  υποβληθείσες  τεχνικές  προδιαγραφές  της  επιτροπής
προδιαγραφών

4. Την υπ. αρ. 12036/30.08.16 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης.
5. Την υπ. αρ. 12412/6-9-16 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας ICON GROUP
6. Το υπ. αρ. 12916/14.09.16 έγγραφο της επιτροπής προδιαγραφών αναφορικά με τις

παρατηρήσεις της εταιρείας ICON GROUP

ΠΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ    

1. Δημόσια  διαβούλευση  των  αναδιαμορφωμένων  τεχνικών  προδιαγραφών  του
διαγωνισμού για την  Συντήρηση των ψυκτικών& κλιματιστικών μηχανημάτων και
εγκαταστάσεων  του  νοσοκομείου,  όπως  αυτές  προέκυψαν  λαμβάνοντας  υπόψη  τα
αποτελέσματα της αρχικής διαβούλευσης, η οποία διενεργήθηκε με το ανωτέρω (4) σχετικό
έγγραφο και ολοκληρώθηκε στις 05.09.16.

2. Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  λάβουν  γνώση των  αναδιαμορφωμένων  τεχνικών
προδιαγραφών  από  την  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  www.  hippocratio  .gr   (Γραφείο
Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  τέσσερις  (4)  ημέρες  από  την  ημέρα
ανάρτησης.

4. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποστείλουν  τις  παρατηρήσεις  τους  μέχρι  την
12/10/16 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.
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5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και
θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί
η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών το Νοσοκομείο θα διενεργήσει
συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  συντήρηση  των ψυκτικών  &  κλιματιστικών
μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του νοσοκομείου .

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

Πιστοποιητικά σε ισχύει τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό 
είναι 
πιστοποιημένος κατά τα εξής πρότυπα: 

• 
ISO 9001:2008, Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 
που σχετίζονται με τις αντίστοιχες που διαθέτει το Νοσοκομείο. 
• 
ISO 14001: 2004, Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
• 
ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007, Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και της 
ασφάλειας 
της εργασίας σε παροχή υπηρεσιών όπως ορίζονται στο αντικείμενο της διακήρυξης. 
Τα προαναφερθέντα Πιστοποιητικά θα έχουν ως Πεδίο Εφαρμογής: την Κατασκευή, 
Λειτουργία και Συντήρηση Η/Μ, την Συντήρηση και Λειτουργία Κτηρίων, την 
Εγκατάσταση συντήρηση και εμπορία ψυκτικών συστημάτων και τον Έλεγχο εκπομπής 
φθοριούχων Αερίων. 

• 
Δύο τουλάχιστον Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης σε έργα συντήρησης εγκαταστάσεων 
κλιματισμού σε Δημόσια Νοσοκομεία ή σε Ιδιωτικά. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισμού το παρακάτω 
προσωπικό 
σε Σχετικό Οργανόγραμμα Διαχείρισης Έργου: 

• 
Μηχανικό Π.Ε.ή ΤΕ με Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με εμπειρία 
σε 
αντίστοιχο έργο ή οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα στο όνομα του. 
• 
Τρεις Ψυκτικούς εκ των οποίων ο ένας να  διαθέτει άδεια Εργοδηγού και οι δύο άδεια 
Αρχιτεχνίτη ή ανώτερη (Π.Δ. 1/2013). Οι κάτοχοι επαγγελματικής αδείας ψυκτικού 
οφείλουν να διαθέτουν και το αντίστοιχο πιστοποιητικό κατηγορίας Ι ή ΙΙ σύμφωνα με 
τον κανονισμό ΕΚ303/2008, ο οποίος τροποποιήθηκε από τον ΕΚ2067/2015  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

• 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Ανάδοχος θα διαθέσει στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συντήρησης 
όλο το παραπάνω προσωπικό εφόσον αυτό απαιτηθεί. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .

Η Ανάδοχος Εταιρεία (Συντηρητής) αναλαμβάνει: 

1. Την συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και 
ψυκτικών μηχανημάτων του Κεντρικού Νοσοκομείου, του Παραρτήματος, του κτιρίου 
της οδού Έβρου, της Φαραντάτων, καθώς και όλων των ψυκτικών μηχανημάτων σε 
επίπεδο ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κεντρικοί κλιματισμοί, κλιματιστικά μηχανήματα, 
οικιακά ψυγεία, ψύκτες νερού, καταψύκτες, βαθιές καταψύξεις (-80C, Μόνο την 
Συντήρηση, η επισκευή θα γίνεται από τις αντίστοιχες εταιρείες), επαγγελματικές 
συντηρήσεις και καταψύξεις, μηχανήματα παραγωγής παγοκύβων, μηχανήματα των 
κινητών μονάδων Αιμοδοσίας, τους εξαερισμούς (Μαγειρείων, Αποστείρωσης, λοιπών 
χώρων) όπως εμφανίζονται σε συνημμένους πίνακες. 

2. Ο συντηρητής με την υποβολή της προσφοράς του θεωρείται ότι έλαβε γνώση 
από επιτόπιο επίσκεψη, της κατάστασης όλων των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων 
κλιματισμού και ψύξης, τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών και 
αυτοδύναμων, και ότι έλαβε από την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ.) του Νοσοκομείου όλες τις 
πληροφορίες και διευκρινίσεις, και ως εκ τούτου έχει πλήρη επίγνωση του έργου που 
πρόκειται να αναλάβει. 
3. Ο συντηρητής θα ενημερώνει καθημερινά γραπτά την Τεχνική Υπηρεσία για τις 
εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ειδικό διπλότυπο έντυπο που θα λαμβάνει 
από την Τεχνική Υπηρεσία & θα παραδίδεται καθημερινά στην Τ.Υ. πλήρως 
θεωρημένο και υπογεγραμμένο. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Με τον όρο συντήρηση εννοείται: 

α. Θεραπευτική συντήρηση: 

Η θεραπευτική συντήρηση έχει την έννοια της αποκατάστασης των βλαβών 
που παρατηρούνται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από της ειδοποίησης του 
συντηρητή. Ως εύλογο χρονικό διάστημα θεωρείται: 
-Για τα περιφερειακά και αυτοδύναμα συστήματα έξι (6) ώρες από την ειδοποίηση. 
-Για τους κεντρικούς εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις, τρεις (3) ώρες. 
Εφ΄ όσον πρόκειται περί σοβαρής βλάβης και ειδικών συνθηκών (κλειστά 
καταστήματα για προμήθεια ανταλλακτικών) ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης 
μπορεί να παραταθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα 
πραγματικά περιστατικά ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ). 

β. Προληπτική συντήρηση. 

Καθορίζεται σε ιδιαίτερο πίνακα από την Τ.Υ. για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού, το ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συντηρητής θα προβαίνει 
στην ελάχιστη προληπτική συντήρηση και αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων, 
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ώστε να προλαμβάνονται βλάβες και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής και λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Η απόκλιση στον παραπάνω χρόνο 
αποκατάστασης μπορεί να είναι μέχρι +/-10%. 

4. Καλή συντήρηση. 
Με τον όρο καλή συντήρηση δεν εννοείται μόνο η ανταπόκριση του συντηρητή 
στους παραπάνω χρόνους, αλλά και η αποκατάσταση της βλάβης κατά τρόπου που να 
μην 
παρατηρηθεί για το ίδιο μηχάνημα ή εγκατάσταση, ίδια ή παρεμφερής βλάβη μέσα σε 
εύλογο 
χρονικό διάστημα. 
Αν σε διάστημα τριάντα (30) ημερών, παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο πάνω 
από δύο φορές χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη παρατήρηση του συντηρητή ότι 
πρόκειται για σοβαρή βλάβη και να βεβαιώνεται από τα αρμόδια στελέχη της 
Υπηρεσίας, θεωρείται πλημμελής συντήρηση. Αν ο χρόνος βλάβης είναι μεγαλύτερος 
των 30 
ημερών αλλά παρατηρείται συχνά σε ένα τρίμηνο, θεωρείται επίσης πλημμελής 
συντήρηση. 

5. Παρακολούθηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων και των 
μηχανημάτων: 
Για την παρακολούθηση της κατάστασης και των μεταβολών των 
εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, ο Συντηρητής υποχρεούται: 
-Να τηρεί κάρτα συντήρησης σε μηχανήματα που θα του υποδειχτούν για κάθε 
ψυκτικό ή κλιματιστικό μηχάνημα του Νοσοκομείου, καθώς και για τους κεντρικούς 
κλιματισμούς, χωριστά, στις οποίες θα καταγράφονται όλες οι παρεμβάσεις του 
συντηρητή σε επίπεδο συντήρησης ή επισκευής (εργασίες που εκτελούνται, υλικά 
που αντικαθίστανται κ.τ.λ.). 
-Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στους κεντρικούς εξοπλισμούς και 
εγκαταστάσεις όπως: κλιματισμούς των Χειρουργείων της Μονάδας Εντατικής 
θεραπείας, της Εμφραγματικής Μονάδας, της Αιμοδοσίας καθώς και στους λοιπούς 
κεντρικούς  κλιματισμούς του Νοσοκομείου, τους ψυκτικούς θαλάμους Αιμοδοσίας, 
Εργαστηρίων Έβρου & Φαραντάτων, Αποθήκης Τροφίμων, Φαρμακείου ώστε να μην 
αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μη λειτουργίας τους, δεδομένου ότι αλλιώς διακυβεύονται 
τεράστια κόστη για το Νοσοκομείο και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και ζωές ασθενών.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
Να διαθέτει στο Νοσ/μείο προσωπικό ενός (1) ατόμου σε μόνιμη βάση στην διάρκεια του
πρωϊνού-ωραρίου 7.30-15.30, όπου να διαθέτει άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων
2ης 
ειδικότητας. 

Προσωπικό: Να διαπιστώνεται με επίσημο έγγραφο το Προσωπικό της 
εταιρείας και να κατατεθούν και οι άδειες επαγγέλματος τους. 

Ο τεχνικός αυτός θα ανταποκρίνεται στις κλήσεις των τμημάτων για αποκατάσταση 
βλαβών, θα συντηρεί και θα ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές τις Τ.Υ. 
Συστήνεται να μην εναλλάσσεται ώστε να μπορεί τόσο ο ίδιος όσο και η Τ.Υ να έχει 
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μια αρμονική συνεργασία (έτσι θα αποκτάται από τον τεχνικό γνώση του Νοσοκομείου 
και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε χώρου ή μηχανήματος). 
Η Τ.Υ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προσωπικού του 
συντηρητή για λόγους μη επάρκειας τεχνικών γνώσεων -αποτελεσματικότητας, 
συνεργασίας και εν γένει 
συμπεριφορά αυτού προς το προσωπικό του Νοσοκομείου ή για άλλους λόγους. 
Όταν επικρατεί καύσωνας, (ή ζητηθεί από το Υπουργείο) ή ζητηθεί από το Νοσοκομείο, 
θα υπάρχει ένα άτομο και σε απογευματινό ωράριο. Διευκρινίζεται το προσωπικό αυτό, 
είναι για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών εντός σύμβασης και όχι για 
εξωσυμβατικές εργασίες που πιθανόν θα προκύπτουν. 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η εταιρεία θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις –βλάβες 
που 
παρουσιάζονται σε ώρες εκτός του παραπάνω ωραρίου (σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια 
του 
24ώρου). 
Σε έκτακτες περιπτώσεις ο συντηρητής έχει υποχρέωση διάθεσης περισσοτέρων ατόμων, 
καθώς επίσης και κατά την διάρκεια των συντηρήσεων εάν απαιτηθεί. 
Δεν θα θεωρείται ευσταθής δικαιολογία για την μη αποκατάσταση βλάβης ή μη 
ολοκλήρωση 
συντήρησης, η μη επάρκεια του αριθμού του προσωπικού του συντηρητή. 

7. Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά. 
-Τα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που απαιτούνται κατά την προληπτική 
συντήρηση που προβλέπονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων βαρύνουν τον 
συντηρητή (ιμάντες, Freon, ψυκτέλαιο, μικροϋλικά, κλπ), μέχρι του ποσού των 50€ για 
το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία +ΦΠΑ 
Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα-υλικά που απαιτούνται για την επισκευή-
συντήρηση των ψυκτικών μηχανημάτων μετά των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών 
αυτοματισμών τους μέχρι του ποσού των 50€ για το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων 
ανά μηχάνημα με την εργασία +ΦΠΑ 

-Αναλώσιμα υλικά, καθώς και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την θεραπευτική 
συντήρηση, βαρύνουν τον συντηρητή εφ΄ όσον πρόκειται για δαπάνη μέχρι του ποσού 
των 50 € για το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία +ΦΠΑ 
Για εξάρτημα που η δαπάνη του είναι πάνω από 50 € για το σύνολο των υλικών 
/εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία +ΦΠΑ βαρύνεται το Νοσοκομείο, αλλά θα 
πρέπει να ενημερώνεται πρώτα η Τ.Υ., η οποία και θα αποφασίζει για την σκοπιμότητα 
αντικατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση το Νοσ/μείο διαπραγματεύεται την 
προτεινόμενη από τον συντηρητή δαπάνη διατηρώντας το δικαίωμα της ανάθεσης της σε 
άλλο συνεργείο εφ΄ όσον δεν υπάρχει συμφωνία. 
Αν η ενημέρωση της Τ.Υ. δεν είναι δυνατή (εκτός ωραρίου εργασίας, μη εργάσιμες 
ημέρες κ.τ.λ) και η αποκατάσταση της βλάβης χαρακτηρίζεται επιτακτική, ο συντηρητής 
θα προβαίνει στην προμήθεια του ανταλλακτικού και αποκατάσταση της βλάβης, είναι 
όμως υποχρεωμένος να ειδοποιεί την Τ.Υ. την πρώτη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα 
βεβαιώνει το ‘’καλώς έχειν’’. Τα αντικατασταθέντα υλικά θα πρέπει να είναι ίδιας 
τουλάχιστον η καλύτερης ποιότητας από τα προηγούμενα και πιστοποιημένα κατά I.S.O. 
ή ΕΛ.Ο.Τ. 

6



Τα απόλυτα φίλτρα, τα σακκόφιλτρα, τα πρόφιλτρα, καθώς και κάθε είδους φίλτρα, θα 
βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο. Ο προγραμματισμός της παραγγελίας τους θα 
επισημαίνεται έγκαιρα από τον Συντηρητή που έχει την αποκλειστική ευθύνη για το 
χρόνο 
αντικατάστασης τους. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου:

Οι ψυκτικές κουβέρτες και οι ψυκτικές φυγόκεντροι που αντιμετωπίζονται (και σήμερα) 
από τις αποκλειστικές Εταιρείες που τα έχουν προμηθεύσει, καθώς και οι βαθιές 
καταψύξεις -80 oC (εκτός της συντήρησής τους). 

Ο Συντηρητής, θα ενημερώνει την Τ.Υ. για τις περιπτώσεις ανταλλακτικών που είναι 
απαραίτητα και η τιμή τους υπερβαίνει τα 50 € για το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων 
ανά 
μηχάνημα με την εργασία +ΦΠΑ 

• 
Η Τ.Υ. αν δεν τα προμηθεύεται η ίδια, μπορεί να αναθέσει την προμήθειά τους στον 
Συντηρητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ερευνήσει για την εξασφάλιση των 
χαμηλότερων τιμών. 
• 
Η Τ.Υ. κρατά το δικαίωμα για επιβεβαίωση της τιμής και αν διαπιστώσει 
χαμηλότερες τιμές, την διαφορά καταλογίζει σε βάρος του Συντηρητή. 
Εννοείται ότι ο μηχανισμός προμήθειας θα βασίζεται στην καλή πίστη αμφοτέρων των 
μερών, τα οποία θα συνεκτιμούν και τις εκάστοτε πραγματικές συνθήκες. 
• 
Στην τιμή προσφοράς των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται όλα τα μεταφορικά και 
λοιπά έξοδα. Η τιμή τους δηλαδή θεωρείται στο σημείο εγκατάστασης. 

8.ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ. 

Για την διασφάλιση του Νοσοκομείου ότι ο συντηρητής θα ασκεί τα καθήκοντα του 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ώστε όλο το πλέγμα των ψυκτικών και 
κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων να λειτουργεί άριστα, επιβάλλονται οι 
εξής ρήτρες: 

α. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκρίνεται στους χρόνους αποκατάστασης 
και συντήρησης και δεν υπάρχει γνώμη της Τ.Υ. που να δικαιολογεί την καθυστέρηση, 
του επιβάλλεται πρόστιμο: 
α.1. Για θεραπευτική συντήρηση από 1 ώρα έως 4 ώρες (αναλόγως εάν πρόκειται για 
περιφ/κό ή κεντρικό εξοπλισμό) 25€ ανά ώρα καθυστέρησης. Από 4 ώρες έως 6 ώρες 50€
ανά ώρα καθυστέρησης κ.ο.κ. 
α.2. Για προληπτική συντήρηση, επιβάλλεται το ποσό των 100€ ανά μηχάνημα για κάθε 
10% 
απόκλιση από τον καθοριζόμενο χρόνο ανταπόκρισης. 
β. Για αδικαιολόγητη κάλυψη πέραν των 6 ή 8 ωρών για θεραπευτική συντήρηση και 
πέραν του 20% για την προληπτική συντήρηση, το Νοσοκομείο μπορεί να ασκήσει το 
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δικαίωμα της μερικής η ολικής έκπτωσης του Συντηρητή και της κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής που κρατά για μείζονα ασφάλεια. 
γ. Σε όλες τις περιπτώσεις καθυστερήσεων ή παραλείψεων του συντηρητή, το 
Νοσοκομείο πέραν της επιβολής της ποινής ως ανωτέρω, ασκεί το δικαίωμα του να 
αναθέσει την συντήρηση ή την αποκατάσταση της βλάβης σε τρίτο άτομο ή στις 
Υπηρεσίες του και να χρεώσει τον Συντηρητή με την δαπάνη η οποία προσδιορίζεται από
την Τ.Υ. χωρίς να δημιουργείται εξ΄ αυτού του λόγου κανενός είδους απαίτηση από 
μέρους του. Το ποσόν της χρέωσης παρακρατείται άνευ ετέρου, από τυχόν οφειλές του 
Νοσοκομείου προς τον συντηρητή. 
δ. Για μη ανταπόκριση σε κλήση κατά τη διάρκεια εκτός ωραρίου (ή της νύχτας) ή των 
αργιών ποινή ύψους 200€+ΦΠΑ. 

9,ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ . 

-Θα ορισθεί από το Νοσοκομείο τριμελής επιτροπή παρακολούθησης για να 
ελέγχεται ο χρόνος ανταπόκρισης του συντηρητή, ο τρόπος και η ποιότητα της εργασίας 
του, 
καθώς και η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων αναλωσίμων υλικών και εξαρτημάτων. Οι
προτάσεις και οι απόψεις της επιτροπής θα αποτελούν εντολή για τον συντηρητή. 
Ανά διαστήματα, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γραπτώς στην Τ.Υ. 
έκθεση 
κατάστασης και αναγκών στους ευαίσθητους χώρους, ώστε να λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη μεγάλων βλαβών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) 

1 Τοπικές κλιματιστικές 
μονάδες A/C 

590

2 ΚΚΜ 18
3 Ημικεντρικές ΚΜ 16
4 Οικιακά ψυγεία 150
5 Επαγγελματικές 

Καταψύξεις 
40

6 Επαγγελματικές 
Καταψύξεις 
(περιλαμβανομένων 15 
τεμ.-80 καταψύξεων

24

7 Ψύκτες νερού 35
8 Παγομηχανές 2

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Α/C) 

Ανά 4 μήνες: 
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1.Χημικός καθαρισμός στοιχείου εξατμίσεως. 
2.Πλύσιμο-καθαρισμός φίλτρων ανά 1 μήνα. Σε χειρουργεία, Μονάδες εντατικής , 
λοιπούς 
ευαίσθητους χώρους , ανά 15 ημέρες. 
3.Καθαρισμός-απόφραξη αποχέτευσης συμπυκνωμάτων και λεκάνης 
αποσταγμάτων. 
4.Καθαρισμός ανεμιστήρα –φτερωτής εξατμιστή (και λίπανση όπου είναι δυνατόν). 
5.Χημικός καθαρισμός στοιχείου συμπυκνώσεως. 
6.Καθαρισμός και λίπανση των εδράνων – κουζινέτων του ανεμιστήρα του 
συμπυκνωτή. 
7.Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού (συμπλήρωση). 
8.Έλεγχος στερεότητας βάσεων των μηχ/των (μέσα-έξω) για αποφυγή ατυχημάτων. 
9.Καθαρισμός εσωτερικών-εξωτερικών όψεων μηχ/των. 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
-Ισχύουν τα:1,3,4,5,6,8,7,9, ανά 4 μήνες. 
-Το (2) ανά 15 ημέρες 
-Απόλυτα φίλτρα, αλλαγή ανά 5μήνες η προμήθεια των οποίων επιβαρύνει το 
Νοσοκομείο 
-Σακκόφιλτρα, αλλαγή ανά 1 μήνα η προμήθεια των οποίων επιβαρύνει το Νοσοκομείο 
-Έλεγχος –αλλαγή ιμάντων ανεμιστήρων ανά 4 μήνες. 
-Έλεγχος αυτοματισμών και πινάκων ελέγχου ανά 4 μήνες. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην Μ.Ε.Θ. 2Ου λόγω των πολλών αυτοματισμών-έλεγχος 
ανά 
4 μήνες. 

Κεντρικά Χειρουργεία 2ου ορόφου: 

-Μαζί με την εργασία για το (1) και καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας ανά 2 μήνες. 
-Υδρόψυκτος εξατμιστής, χημικός καθαρισμός ανά 12 μήνες. 
-Υδρόψυκτος συμπυκνωτής, χημικός καθαρισμός ανά 6 μήνες (αν χρειάζεται) και έλεγχο 
εσωτερικής διαδρομής νερού. Επίσης μηχανικός καθορισμός ανά 12 μήνες. 
-Πύργος ψύξης-Καθαρισμός των ‘’μπεκ’’ και των επιφανειών διαβροχής ανά 2 μήνες. 
-Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών νερού ανά 4 μήνες. 
-΄Άδειασμα νερού κυκλωμάτων ανά 2 μήνες. 
-Καθορισμός φίλτρου νερού ανά 20 ημέρες. 
-Έλεγχος, πλήρωση δοχείων χημικών νερού ανά 1 μήνα. 

ΨΥΓΕΙΑ –ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Ισχύουν τα: 
-(1) ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά. 
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-(3) ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά και για τα οικιακά (NO FROST). 

-(4) & (6) ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά. 
-(5) & (7) ανά 1 μήνα για τα επαγγελματικά και για τις οικιακές καταψύξεις με 
βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. 

Τα παρακάτω ισχύουν για τα επαγγελματικά ανά 1 μήνα και για τα οικιακά ανά 6 μήνες: 
(σε 
όποια οικιακά υπάρχουν αυτά). 
-Έλεγχο στεγανότητας θυρών. 
-Έλεγχο μονώσεων σωλήνων ψυκτικού δικτύου. 
-Έλεγχο στάθμης λαδιού. 
-Έλεγχο των συσκευών ασφαλείας και ρυθμίσεων. 
-Έλεγχο των αντιστάσεων απόψυξης. 
-Έλεγχο πινάκων και αυτοματισμών. 
-Διακρίβωση-έλεγχος ένδειξης θερμομέτρων. 

ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ 

Ανά 3 μήνες: 
-Ισχύουν τα: 3,5,6,7,9. 
-Ρύθμιση της ροής νερού των πιδάκων (βρυσών). 
-Έλεγχος καθαρότητας νερού. 
-Καθαρισμός αποχέτευσης. 
-Καθαρισμός σίτας νερού. 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ 

-Ισχύουν τα 3,5,6,7,9, ανά 3 μήνες & καθαρισμός του χώρου συντήρησης των 
παγοκύβων. 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ 
-Λίπανση ανά τέσσερις (4) μήνες 
-Έλεγχος ανά μήνα και αλλαγή ιμάντων ανά τέσσερις (4) μήνες. 
-Καθαρισμός ανεμιστήρα και φτερωτής, ρυθμίσεις ευθυγράμμισης 
-Ρυθμίσεις βελτίωσης απόδοσης 
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Συνημμένα: Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι ο έλεγχος, η επιθεώρηση και
η προληπτική συντήρηση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων των Υποσταθμών (Υ/Σ)
Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) του Νοσοκομείου  όπως αναλύονται
στον Πίνακα 1 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης είναι:

• ο  Ηλεκτρικός  Υποσταθμός  Μέσης  και  Χαμηλής  Τάσης  του  Κεντρικού
Νοσοκομείου στο υπόγειο του διώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114)

• ο  Ηλεκτρικός  Υποσταθμός  Χαμηλής  Τάσης  του  Κεντρικού  Νοσοκομείου  στο
υπόγειο του οκταώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114)

• ο  Ηλεκτρικός  Υποσταθμός  Χαμηλής  Τάσης  του  Κεντρικού  Νοσοκομείου  στο
υπόγειο του τετραώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114)

• ο Ηλεκτρικός Υποσταθμός Μέσης και  Χαμηλής Τάσης του Παραρτήματος του
Νοσοκομείου (Β. Σοφίας 108), 

Τα τμήματα των ανωτέρω Υποσταθμών που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του
Αναδόχου είναι τα εξής :

Πίνακας  1:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟ  ΚΑΙ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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Α/Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕ
Μ

ΘΕΣΗ

1
Κυψέλες Μ.Τ. μετά των Διακοπτών Φορτίου, 
Ασφαλειοαποζευκτών, Διακοπτών Γείωσης, Ζυγών
και λοιπού εξοπλισμού   

6 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : 3  

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 3  

2
Μετασχηματιστές Ισχύος 20 KV/400 V 1000 KVA 
έκαστος μετά του εξοπλισμού αυτών  ¨

Μετασχηματιστές Ισχύος 20 KV/400 V 400 KVA 
έκαστος μετά του εξοπλισμού αυτών

2

2

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2  

Α/Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕ
Μ

ΘΕΣΗ

3
Πεδία μετρήσεως, ελέγχου και προστασίας μετά 
των οργάνων μέτρησης και σειρήνων των 
ανωτέρω  μετασχηματιστών ισχύος 

3 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1  
4 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 4 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2

1 Χ 500 KVΑ
1 Χ 400 KVA

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 
1Χ 300 KVΑ 
1X120KVA

5 Πίνακές Αυτοματισμού Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών και Αυτόματης Μεταγωγής ΔΕΗ-ΗΖ

2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1  

6 Γενικοί αυτόματοι διακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. των Μ/Σ  (με 
κινητήρα τανύσεως ελατηρίου και πηνία έλλειψης 
τάσης). 

5 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2
1 Χ 2500 Α
2 Χ 1600 A

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1
2 Χ 630 Α

7 Διακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. (στο σύνολο τους) από 40A – 
1250A όλων των Υ/Σ Χαμηλής Τάσης του 
Νοσοκομείου

Όλοι Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

8 Πεδία Αντιστάθμισης συνφ των Γ.Π.Χ.Τ. 2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1  

9 Παροχικά καλώδια Μέσης Τάσης των Υ/Σ από τις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ έως τους Μ/Σ. 

Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

10 Παροχικά καλώδια Χαμηλής Τάσης των Υ/Σ από 
τους Μ/Σ έως τα Γ.Π.Χ.Τ. των Υ/Σ. 

Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Λόγω της  κρισιμότητας  των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου  (Μέση
Τάση, Μ/Σ, παράλληλη λειτουργία Μ/Σ, Χαμηλή τάση, Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης,
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ΗΖ,  αυτόματη  μεταγωγή ΔΕΗ-Η/Ζ)  και  της  απαίτησης  για  συνεχή  και  αδιάλειπτη
λειτουργία αυτών,  οι  συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να διαθέτουν τα  παρακάτω,  τα
οποία θα αποδεικνύονται με επίσημα και νόμιμα έγγραφα (επί ποινή αποκλεισμού):

1) Να έχουν πενταετή τουλάχιστον  εμπειρία  σε Υποσταθμούς και  Δίκτυα  Μέσης
Τάσης (Κυψέλες Μ.Τ., Καλώδια Μ.Τ., Μετασχηματιστές Ισχύος κτλ.), Δίκτυα και
Γενικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης και Η/Ζ τα οποία να λειτουργούν ως εφεδρικά
με τα αντίστοιχα συστήματα ελέγχου και μεταγωγής.

2) Να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία, για την επίβλεψη της λειτουργίας και τη
συντήρηση παρόμοιων εγκαταστάσεων σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, ιδιαίτερα
σε συστήματα αυτόματης μεταγωγής και ελέγχου των φορτίων ανάγκης από το
δίκτυο της ΔΕΗ σε Η/Ζ.

3) Nα προσκομίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών τεχνικής υποστήριξης
και συντήρησης σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης ισχύος τουλάχιστον 2000KVA,
που να περιέχουν Μ/Σ ισχύος,  Η/Ζ σε εφεδρική λειτουργία και  εγκαταστάσεις
Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 

4) Να  διαθέτουν  Ηλεκτρολόγο  ή  Μηχανολόγο  Μηχανικό  Π.Ε,  με  τουλάχιστον
πενταετή  εμπειρία  στο  εν  λόγω  αντικείμενο,  η  σχέση  του  οποίου  με  το
συμμετέχοντα θα αποδεικνύεται προσκομίζοντας σχετικές επίσημες βεβαιώσεις
εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο συμμετέχων.

5) Να  διαθέτουν  πιστοποιημένο  εξοπλισμό  (εργαλεία,  όργανα,  συσκευές,
μηχανήματα κτλ.)  σχετικά  με  το  αντικείμενο  του  έργου.  Οι  συμμετέχοντες  θα
πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι εντός του
χρονικού διαστήματος των δύο (2) ωρών θα έχουν στη διάθεση του Νοσοκομείου
τον απαιτούμενο εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα, συσκευές, μηχανήματα κτλ.) για
τη  διάγνωση  και  επισκευή  βλάβης  που  εμπίπτει  στις  υποχρεώσεις  τους.  Τα
συγκεκριμένα  εργαλεία,  όργανα,  συσκευές  και  μηχανήματα  που  θα
χρησιμοποιηθούν  για  τις  ανωτέρω  εργασίες  θα  διαθέτουν  τα  απαραίτητα
πιστοποιητικά  διακρίβωσης,  τα  οποία  θα  τίθενται  υπ’  όψιν  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας όποτε αυτά ζητηθούν.    

6) Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με  το  πρότυπο ISO 9001/2008 που να
αφορά μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού Μέσης
και  Χαμηλής Τάσης (Υποσταθμούς,  Ηλεκτρικούς Πίνακες,  Καλώδια,  Η/Ζ,  UPS
κτλ) και το πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.

7) Να  υποβάλουν  κατάσταση  εξειδικευμένου  προσωπικού,  θεωρημένη  από
δημόσια αρχή και τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. 

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα
από τους  αρμόδιους  φορείς  (Υπουργείο  Εμπορίου  κλπ)  και  σύμφωνα  με  τις
Διεθνείς και  Ελληνικές τυποποιήσεις  και  προδιαγραφές (DIN, VDE, IEC,  ISO,
CE, ΕΛΟΤ, HD 384, ΔΕΗ κλπ) και θα έχουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου.

2) Όλες οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν,  σύμφωνα με  τους  Διεθνείς  και  Ελληνικούς
Κανονισμούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ισχυρών Ρευμάτων (DIN, VDE, IEC,
ISO, CE, ΕΛΟΤ, HD 384, ΔΕΗ, ΤΕΕ, κλπ) και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση
Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
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3) Οι  εργασίες,  θα  εκτελεστούν  από  εξειδικευμένο  και  έμπειρο  προσωπικό  του
Αναδόχου,  το  οποίο,  θα  κατέχει  απαραιτήτως,  την  αντίστοιχη  επαγγελματική
άδεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της
ΔΕΗ. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα ελέγχου των αδειών και της ασφάλισης του
προσωπικού του Αναδόχου.

4) Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή
λειτουργία του Νοσοκομείου.  Για το λόγο αυτό, όπου κριθεί  σκόπιμο από την
Τεχνική Υπηρεσία οι  εργασίες θα εκτελεστούν κατά τις απογευματινές ώρες ή
κατά την διάρκεια Σαββατοκύριακων ή Αργιών.

5) Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  επισκεφθεί  τις
εγκαταστάσεις και τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, παρουσία τεχνικού του
Νοσοκομείου προκειμένου να σχηματίσει προσωπική άποψη για τη φύση των
εργασιών  και  των  συνθηκών  των  χώρων  εργασίας  και  να  λάβει  σχετική
βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου που θα πιστοποιεί την
επίσκεψη. Η βεβαίωση αυτή θα συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στη προσφορά του
Αναδόχου.

6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να παρέχει  γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των
προσφερόμενων  εργασιών  στις  ανωτέρω  εγκαταστάσεις  του  Νοσοκομείου,
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

7) Οποιαδήποτε  τροποποίηση  ή  μετατροπή  απαιτηθεί  να  γίνει  κατά  την  φάση
εκτέλεσης  εργασιών  συντήρησης,  είτε  στα  υλικά  είτε  στις  εργασίες  που
περιγράφονται  παρακάτω,  θα  γίνει  μόνο  κατόπιν  έγγραφης  συνεννόησης  και
έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

8) Όλα  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  υλικών  και  του  εξοπλισμού  που  θα
χρησιμοποιηθούν,  θα  είναι  τα  ελάχιστα  αποδεκτά.  Προσφερόμενα  υλικά  και
εξοπλισμός,  με  τεχνικά  χαρακτηριστικά  ισοδύναμα  ή  ανώτερα  από  τα
περιγραφόμενα, είναι αποδεκτά και θα αξιολογηθούν.

9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από τη σχετική
και ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

10) Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  αποκατάστασης,  όποιων  ζημιών
προκληθούν, από υπαιτιότητά του, στις ΗΜ εγκαταστάσεις, στα δομικά στοιχεία
και  γενικότερα  στον  ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό  του  Νοσοκομείου,  στον
χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και προσωπικό και με δική του
οικονομική επιβάρυνση.

11) Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα
καταθέτει  ακριβές  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  των  εργασιών  στην  Τεχνική
Υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά.

12) Όποια θέματα σχετικά με τα υλικά, τον εξοπλισμό και με τις εργασίες που θα
εκτελεστούν,  δεν  καλύπτονται  από  την  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή,
καλύπτονται από την ισχύουσα σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και
από τις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις.

13) Για διευκρινήσεις σχετικά με τις εργασίες που θα εκτελεστούν βάσει της Τεχνικής
Περιγραφής,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ζητήσει  περαιτέρω  διευκρινήσεις  και
πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν την κατάθεση
της  προσφοράς  του.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  υποχρεούται  να  αποδεχτεί  τις
διευκρινήσεις / πληροφορίες που θα δοθούν, εκ των υστέρων, από την Τεχνική
Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
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14) Σε περιπτώσεις διαφωνίας, μεταξύ του Αναδόχου και του Νοσοκομείου, σχετικά
με  την  ποιότητα  των  υλικών  και  των  εργασιών,  υπερισχύει  η  άποψη  του
Νοσοκομείου.

15) Με την ανάθεση των εργασιών, νοείται ότι, ο Ανάδοχος, έλαβε γνώση των χώρων
και  των  ιδιαίτερων  συνθηκών,  καθώς  και  των  όρων  και  απαιτήσεων  της
παρούσας  Τεχνικής  Περιγραφής,  τα  οποία  αποδέχεται  πλήρως  και
ανεπιφύλακτα.

16) Σε περίπτωση ατυχήματος, στους ανωτέρω χώρους και στις εγκαταστάσεις από
υπαιτιότητα  της  συντήρησης  του  Αναδόχου,  το  Νοσοκομείο  δε  φέρει  καμιά
ευθύνη  από  οποιαδήποτε  αιτία  κι  αν  προκληθεί  αυτό,  το  δε  σύνολο  των
επιβαρύνσεων του κόστους του ατυχήματος βαρύνει τον Ανάδοχο. 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

1) Να  εξασφαλίζει  την  ασφαλή,  αδιάλειπτη  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  των
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

2) Υποχρεούται εκτός των προγραμματισμένων επισκέψεων, κατόπιν  τηλεφωνικής
κλήσης του Νοσοκομείου να αποστείλει εξειδικευμένους Τεχνικούς εντός δύο (2)
ωρών καθ’ όλο το 24ωρο, για την αποκατάσταση οποιασδήποτε  βλάβης που θα
προκύψει  στα περιγραφόμενα του Πίνακα 1,  χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του
Νοσοκομείου  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  ημερολογιακών  ημερών  του
έτους.

3) Να ανακοινώνει αμέσως στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου κάθε βλάβη ή
ζημία και να αποκαθιστά την καλή λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων του
Νοσοκομείου.  Η  σχετική  δαπάνη  για  την  αντιμετώπιση  ζημιών,  βλαβών  και
ανταλλακτικών θα βαρύνει το Νοσοκομείο .

4) Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες,
ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των ανωτέρω εγκαταστάσεων
του Νοσοκομείου να πληροί τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους
ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους.

5) Να συντάσσει και θα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία, του Νοσοκομείου κάθε
φορά  που  είναι  αναγκαίο,  πρόγραμμα  αναγκαίων  εργασιών  συντήρησης  ή
επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων
του  Νοσοκομείου,  με  πίνακα  και  αναλυτική  προμέτρηση  των  απαιτουμένων
υλικών και εργασιών για την εκτέλεσή τους. 

6) Να  τηρεί  και  να  ενημερώνει  ανελλιπώς  τα  βιβλία  παρακολούθησης  της
λειτουργίας,  συντήρησης  και  επισκευών  όλου  του  εξοπλισμού  των  ανωτέρω
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

7) Να  προγραμματίζει  την  προμήθεια  πάσης  φύσεως  αναγκαίων  υλικών  και
μικρούλικων για τη λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων του
Νοσοκομείου και να ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου
για την προμήθειά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το κόστος αυτών το
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης της τιμής ή προμήθειας τους από
άλλο  προμηθευτή.  Ακόμη  το  Νοσοκομείο  έχει  το  δικαίωμα  ανάθεσης  των
εργασιών  αυτών  σε  άλλο  μειοδότη  όταν  αυτό  κριθεί  συμφέρον  για  το
Νοσοκομείο. 

16



6. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος.

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1) Η παράβαση από το  οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, παρέχει στο
Νοσοκομείο το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο το Συντηρητή. 

2) Το  Νοσοκομείο,  σε  περίπτωση  μη  τήρησης  του  χρονοδιαγράμματος,  με
υπαιτιότητα  του  Αναδόχου,  θα  επιβάλει  στον  Ανάδοχο,  ποινική  ρήτρα  ύψους
100€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης για τις πρώτες δέκα ημέρες.  Σε περίπτωση
μη  συμμόρφωσης  του  Αναδόχου  πέραν  των  δέκα  ημερών,  τότε  αυτομάτως
κηρύσσεται έκπτωτος.  

3) Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης του προβλεπόμενου προσωπικού από τον
Ανάδοχο επιβάλλεται η διαδικασία της έκπτωσής του.

4) Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής τεχνικού για την αποκατάσταση βλάβης
πέραν των δύο ωρών επιβάλλεται πρόστιμο 80€ ανά ώρα για τις πρώτες πέντε
ώρες  (πέρα  των  δύο  πρώτων ωρών).  Σε  μη  ανταπόκριση  πέραν  των  πέντε
ωρών  μπορεί  να  επιβληθεί  η  διαδικασία  έκπτωσης  του  Αναδόχου  και  η
επιβάρυνσή του με τα έξοδα αποκατάστασης της βλάβης από άλλο συνεργείο.   

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι  εργασίες  συντήρησης  του  εξοπλισμού  των  Υποσταθμών  του  Νοσοκομείου  θα
περιλαμβάνουν :

• Μία  (1)  επιθεώρηση  και  έλεγχο  ανά  μήνα  για  τη  διαπίστωση  της  καλής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τον εντοπισμό τυχόν βλαβών.

• Μία  (1)  προληπτική  συντήρηση  ανά  έτος  για  την  εκτέλεση  όλων  των
απαιτούμενων  εργασιών  που  προβλέπονται  από  τους  κανονισμούς  και  τη
νομοθεσία.

9. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

Με τον όρο Μηνιαία Επιθεώρηση και Έλεγχος νοούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που
προβλέπονται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της
επιστήμης,  τους  κατασκευαστικούς  οίκους  των  εξοπλισμών –  εγκαταστάσεων κτλ
ώστε να ελέγχεται και να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των
εγκαταστάσεων και να προλαμβάνονται πιθανές βλάβες.
9. 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ 

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ.

• Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων εξαερισμού και κλιματισμού χώρου Μ/Σ.

• Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ.

• Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, μονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ.
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• Οπτικός έλεγχος δοχείου διαστολής, αναπνευστικής συσκευής, στάθμης ελαίου και
τυχόν διαρροών.

Γενικότερα, θα πραγματοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισμό οποιαδήποτε άλλης
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα
στην  λειτουργία  των  Μ/Σ  και  άμεση  εκτέλεση  όλων  των  αναγκαίων  εργασιών
συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση
της κανονικής λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών.
9.2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ.

• Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων εξαερισμού και κλιματισμού χώρου Μ/Σ.

• Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ.

• Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, μονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ.

Γενικότερα, θα πραγματοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισμό οποιαδήποτε άλλης
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα
στην  λειτουργία  των  Μ/Σ  και  άμεση  εκτέλεση  όλων  των  αναγκαίων  εργασιών
συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση
της κανονικής λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών.

9.3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ.Τ.

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας κυψελών Μ.Τ.

• Οπτική επιθεώρηση των διακοπτών φορτίου και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ.

• Οπτική επιθεώρηση ασφαλειών Μ.Τ.

• Οπτική επιθεώρηση διατάξεων προστασίας, ενδείξεων και οργάνων μέτρησης.

• Οπτικός έλεγχος για τυχόν ενδείξεις υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικού κτλ.

Γενικότερα, θα πραγματοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισμό οποιαδήποτε άλλης
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Κυψελών Μ/Τ που θα μπορούσε να δημιουργήσει
προβλήματα  στην  λειτουργία  των  Κυψελών  Μ/Τ  και  άμεση  εκτέλεση  όλων  των
αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για
την  αποκατάσταση  της  κανονικής  λειτουργίας  των  Κυψελών  Μ/Τ  και  των
εγκαταστάσεων αυτών.
9.4  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 
(Γ.Π.Χ.Τ)

• Γενικός οπτικός έλεγχος καθαριότητας χώρων Γ.Π.Χ.Τ.

• Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Γ.Π.Χ.Τ.

• Έλεγχος ενδείξεων των οργάνων μέτρησης τάσης, έντασης, συχνότητας και συνφ.

• Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου.

• Οπτικός  έλεγχος  ζυγών,  μονωτήρων,  αυτομάτων  διακοπτών  (Α/Δ),
ασφαλειοαποζευκτών, ασφαλειών και λοιπού εξοπλισμού Γ.Π.Χ.Τ.

Γενικότερα, θα πραγματοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισμό οποιαδήποτε άλλης
βλάβης  στις  εγκαταστάσεις  των  Γ.Π.Χ.Τ.  που  θα  μπορούσε  να  δημιουργήσει
προβλήματα στην λειτουργία των Γ.Π.Χ.Τ. και άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων
εργασιών  συντήρησης  ή  επισκευής  τυχόν  βλάβης  που  θα  διαπιστωθεί  για  την
αποκατάσταση  της  κανονικής  λειτουργίας  των  Γ.Π.Χ.Τ.   και  των  εγκαταστάσεων
αυτών.
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9.5  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ συνφ

• Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Πεδίου Αντιστάθμισης συνφ.

• Έλεγχος  οργάνου  αντιστάθμισης,  πυκνωτών,  ηλεκτρονόμων,  διακοπτών  και
ασφαλειών.

• Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών.

• Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου.
Γενικότερα, θα πραγματοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισμό οποιαδήποτε άλλης
βλάβης στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Αντιστάθμισης συνφ που θα μπορούσε να
δημιουργήσει  προβλήματα  στην  λειτουργία  του  Πεδίου  Αντιστάθμισης  συνφ  και
άμεση  εκτέλεση  όλων  των  αναγκαίων  εργασιών  συντήρησης  ή  επισκευής  τυχόν
βλάβης που θα διαπιστωθεί  για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του
Πεδίου Αντιστάθμισης συνφ και των εγκαταστάσεων.
9.6 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση ετοιμότητας και καλής λειτουργίας ΗΖ.

• Έλεγχος κολάρων, φίλτρων, ιμάντων Η/Ζ.

• Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων Η/Ζ.

• Έλεγχος για τυχόν διαρροές λαδιού, ψυκτικού υγρού και καυσίμου Η/Ζ. 

• Έλεγχος στάθμης λαδιού, ψυκτικού υγρού και καυσίμου Η/Ζ.

• Έλεγχος, δοκιμή και μέτρηση τάσης συσσωρευτών Η/Ζ.

• Έλεγχος αεραγωγών και εξάτμισης Η/Ζ. 

• Έλεγχος τάσης και συχνότητας Η/Ζ.

• Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων και ηχομονωτικού καλύμματος Η/Ζ.

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση ετοιμότητας και καλής λειτουργίας πίνακα 
αυτοματισμού ΗΖ και μεταγωγικού πεδίου ΔΕΗ- ΗΖ.

• Έλεγχος  λειτουργικότητας  συσκευών,  οργάνων  και  ενδεικτικών  λυχνιών  του
ανωτέρω πίνακα.

• Έλεγχος και  δοκιμή χειροκίνητης και  αυτόματης λειτουργίας του Η/Ζ (χωρίς  τα
φορτία ανάγκης).

Γενικότερα, θα πραγματοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισμό οποιαδήποτε άλλης
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Η/Ζ που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα
στην  λειτουργία  των  Η/Ζ  και  άμεση  εκτέλεση  όλων  των  αναγκαίων  εργασιών
συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση
της κανονικής λειτουργίας των Η/Ζ και των εγκαταστάσεων αυτών.
9.6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 

• Έλεγχος μέτρων προστασίας.

• Έλεγχος πινακίδων σήμανσης κινδύνου.

• Έλεγχος προστατευτικών μέσων χειρισμού.

• Έλεγχος μέσων πυρόσβεσης.

• Έλεγχος φωτισμού χώρου.
10. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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Με τον όρο Ετήσια Προληπτική Συντήρηση νοούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που
προβλέπονται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της
επιστήμης,  τους  κατασκευαστικούς  οίκους  των  εξοπλισμών –  εγκαταστάσεων κτλ
ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και
να προλαμβάνονται πιθανές βλάβες.

10.1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ 

• Γενικός καθαρισμός χώρου Μ/Σ με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω 
προς τα κάτω.

• Έλεγχος επαρκούς φωτισμού χώρου Μ/Σ.

• Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων εξαερισμού χώρου και κλιματισμού Μ/Σ.

• Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου Μ/Σ.

• Καθαρισμός Μ/Σ με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισμού.

• Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μ/Σ.

• Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ.

• Έλεγχος διαρροών Μ/Σ.

• Έλεγχος δοχείου διαστολής και βάνας εκκένωσης Μ/Σ.

• Έλεγχος και σύσφιξη κοχλιών Μ/Σ.

• Έλεγχος και συντήρηση μονωτήρων Μ/Σ.

• Έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Σ.

• Έλεγχος  και  μέτρηση  της  περιμετρικής  γείωσης  χώρου  Μ/Σ,  της  γείωσης  του
κόμβου του Μ/Σ, της γείωσης του κελύφους Μ/Σ και λοιπών μεταλλικών μερών.

• Έλεγχος και συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής Μ/Σ και αντικατάσταση των
υγροσκοπικών κρυστάλλων (Silica Gel)

• Έλεγχος της στάθμης ελαίου Μ/Σ και συμπλήρωση όπου απαιτείται

• Δειγματοληψία ελαίου Μ/Σ για τον έλεγχο της διηλεκτρικής αντοχής του.

• Μέτρηση αντίστασης μόνωσης Μ/Σ (IR - DAR - PI)

• Μέτρηση ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων του Μ/Σ.

• Έλεγχος και καθαρισμός καλωδίων Μ/Σ (Μ.Τ. και Χ.Τ.)

• Έλεγχος  καλής  λειτουργίας  όλων  των  οργάνων  και  διατάξεων  ασφάλειας  και
προστασίας των Μ/Σ (στάθμης ελαίου (Buchholz), θερμοκρασίας ελαίου κτλ.).

10.2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

• Γενικός καθαρισμός χώρου Μ/Σ με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω 
προς τα κάτω.

• Έλεγχος επαρκούς φωτισμού χώρου Μ/Σ.

• Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων εξαερισμού χώρου Μ/Σ.

• Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου Μ/Σ.

• Καθαρισμός Μ/Σ με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισμού.

• Έλεγχος κατάστασης Μ/Σ.
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• Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ.

• Έλεγχος και σύσφιξη κοχλιών Μ/Σ.

• Έλεγχος και συντήρηση μονωτήρων Μ/Σ.

• Έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Σ

• Έλεγχος και  μέτρηση της  περιμετρικής  γείωσης χώρου Μ/Σ,  της  γείωσης του
κόμβου του Μ/Σ, της γείωσης του κελύφους Μ/Σ και λοιπών μεταλλικών μερών.

• Μέτρηση αντίστασης μόνωσης Μ/Σ (IR - DAR - PI)

• Μέτρηση ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων του Μ/Σ.

• Έλεγχος και καθαρισμός καλωδίων Μ/Σ (Μ.Τ. και Χ.Τ.)

• Έλεγχος  καλής  λειτουργίας  όλων  των  οργάνων  και  διατάξεων  ασφάλειας  και
προστασίας των Μ/Σ

10.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ.Τ. 

• Γενικός καθαρισμός χώρου κυψελών Μ.Τ.  με βούρτσες και  ηλεκτρική σκούπα
από πάνω προς τα κάτω.

• Καθαρισμός  του  εξοπλισμού  κυψελών  Μ.Τ.  με  ηλεκτρική  σκούπα,  πανιά  και
σπρέυ καθαρισμού.

• Έλεγχος έδρασης και εξωτερικός οπτικός κυψελών Μ.Τ.

• Έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση ακροκιβωτίων, μονωτήρων και ζυγών.

• Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη εφόσον απαιτείται.

• Οπτικός έλεγχος για τυχόν ενδείξεις υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικού κτλ.

• Οπτική  επιθεώρηση,  καθαρισμός,  λίπανση  μηχανικών  μερών,  τανύσεις
ελατηρίων των διακοπτών φορτίου, ασφαλειοαποζευκτών και διακοπτών γείωσης
Μ.Τ.

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών φορτίου, ασφαλειοαποζευκτών
και διακοπτών γείωσης Μ.Τ. (Open – Close) και των μηχανισμών όπλισης και
διακοπής αυτών.

• Έλεγχος  και  συντήρηση  των  επαφών  των  διακοπτών  φορτίου  και
ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ.

• Οπτική επιθεώρηση, καθαρισμός, έλεγχος και συντήρηση ασφαλειών Μ.Τ. και
επαφών αυτών.

• Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλώσεων πορτών διακοπτών φορτίου
και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ.

• Έλεγχος  της  σωστής  λειτουργίας  των  βοηθητικών  κυκλωμάτων  διακοπτών
φορτίου και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ.

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας. 

• Έλεγχος μονώσεων κυψελών Μ.Τ.

• Έλεγχος της περιμετρικής γείωσης στο χώρο των Κυψελών Μ.Τ. και της  γείωσης
των Κυψελών Μ.Τ.

10.4 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 
(Γ.Π.Χ.Τ)
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• Καθαρισμός χώρων  Γ.Π.Χ.Τ. με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς
τα κάτω.

• Καθαρισμός  εξοπλισμού  Γ.Π.Χ.Τ.   με  ηλεκτρική  σκούπα,  πανιά  και  σπρέυ
καθαρισμού.

• Έλεγχος επάρκειας αερισμού/ψύξης χώρων Γ.Π.Χ.Τ.

• Έλεγχος σωστής σήμανσης Γ.Π.Χ.Τ. και γραμμών αυτών.

• Έλεγχος καλής λειτουργίας και ενδείξεων των οργάνων μέτρησης τάσης, έντασης,
συχνότητας και συνφ.

• Έλεγχος  των  συνδέσεων  και  σύσφιξη  των  ακροδεκτών  και  επαφών  εφόσον
απαιτείται.

• Έλεγχος  ζυγών,  μονωτήρων,  ακροδεκτών,  καλωδίων,  αυτόματων  διακοπτών
(Α/Δ), ασφαλειοδιακοπτών, ασφαλειών κτλ. Γ.Π.Χ.Τ.

• Καθαρισμός ζυγών, μονωτήρων και   αυτόματων διακοπτών (Α/Δ) με ηλεκτρική
σκούπα και πεπιεσμένο αέρα.

• Οπτικός έλεγχος αυτομάτων διακοπτών (Α/Δ) και χειρισμός ΟΝ-OFF.

• Έλεγχος  των  πηνίων  εργασίας  των  αυτόματων  διακοπτών  (Α/Δ)  και  της
λειτουργίας πτώσης λόγω υπότασης των αυτόματων διακοπτών (Α/Δ) των Γ.Π.Χ.Τ.
όπου είναι εγκατεστημένα.

• Έλεγχος  επαφών  και  θαλάμου  σβέσης  τόξου  αυτομάτων  διακοπτών  (Α/Δ)  και
λιπάνσεις μηχανισμών αυτομάτων διακοπτών (Α/Δ).

• Έλεγχος ασφαλειών τήξης  και αντικατάσταση καμένων ή λάθους τιμής αμπεράζ.

• Μέτρηση της συνέχειας της γείωσης. Σύσφιξη εφόσον χρειάζεται.

10.5  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ συνφ

• Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Πεδίου Αντιστάθμισης συνφ.

• Έλεγχος και ρύθμιση οργάνου αντιστάθμισης.

• Έλεγχος πυκνωτών, ηλεκτρονόμων, διακοπτών και ασφαλειών.

• Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών.

• Έλεγχος συνδέσεων και συσφίξεις καλωδίων.

• Μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος πυκνωτών και σύγκριση με την ονομαστική
τιμή.

10.6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) 
α. Σύστημα λίπανσης
• Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού.
• Έλεγχος αγωγών, κολάρων και καθαρισμός αναθυμιάσεων.
• Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώματος βαλβίδας πίεσης.
• Έλεγχος και ένδειξη οργάνου πίεσης.

• Αλλαγή λαδιού και αντικατάσταση φίλτρου λαδιού.
β. Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (πετρελαίου)
• Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου, λειτουργίας φλοτέρ και ένδειξης στάθμης καυσίμου.
• Έλεγχος αγωγών και κολάρων.
• Καθαρισμός προφίλτρου καυσίμου και αποστράγγιση νερού.
• Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων ρυθμιστή στροφών (governor).
• Έλεγχος αντλίας καυσίμου.
• Έλεγχος αντλίας ψεκασμού.
• Έλεγχος βαλβίδων ψεκασμού.
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• Έλεγχος ακροφύσιων (μπεκ).
• Ελεγχος και καθαρισμός αερισμού δεξαμενής καυσίμου.
• Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου.
γ. Σύστημα τροφοδοσίας αέρα
• Έλεγχος κυκλώματος τροφοδοσίας αέρα.
• Έλεγχος αεραγωγών, κολάρων και turbo κινητήρα.
• Έλεγχος και καθαρισμός θυρίδων αερισμού γεννήτριας.
• Αντικατάσταση φίλτρου αέρος.
δ. Σύστημα υδρόψυξης
• Έλεγχος στάθμης και κατάστασης ψυκτικού υγρού.
• Έλεγχος αγωγών, κολάρων, κυψελών ψυγείου.
• Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώματος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού.
• Έλεγχος και ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού.

• Έλεγχος ιμάντων συστήματος υδρόψυξης.

• Αλλαγή ψυκτικού υγρού και αντικατάσταση φίλτρου νερού.  
ε. Σύστημα εκκίνησης και αυτοματισμού
• Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών συσσωρευτών.
• Μέτρηση τάσης συσσωρευτών.
• Έλεγχος φορτιστή συσσωρευτών και ένδειξης DC βολτομέτρου.
• Έλεγχος και μέτρηση τάσης φόρτισης συσσωρευτών.
• Δοκιμή συσσωρευτών.
• Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων.
• Έλεγχος ιμάντα εναλλακτικής φόρτισης συσσωρευτών.
• Έλεγχος λειτουργίας οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών πίνακα Η/Ζ.
• Έλεγχος μίζας, δυναμό και μαγνήτη πετρελαιοκινητήρα.
• Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού και δοκιμή εκκίνησης και λειτουργίας Η/Ζ.
ε. Πετρελαιοκινητήρας
• Έλεγχος λειτουργίας και αερισμού πετρελαιοκινητήρα.
• Καθαρισμός και λίπανση πετρελαιοκινητήρα
• Έλεγχος ιμάντων πετρελαιοκινητήρα.
• Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων ενδείξεων πετρελαιοκινητήρα.
• Έλεγχος και ρύθμιση στροφών πετρελαιοκινητήρα.
ε. Γεννήτρια 
• Έλεγχος λειτουργίας και αερισμού γεννήτριας.
• Καθαρισμός και λίπανση γεννήτριας
• Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων ενδείξεων γεννήτριας.
• Έλεγχος και ρύθμιση τάσης και συχνότητας γεννήτριας.
• Έλεγχος ηλεκτρονικής διέγερσης γεννήτριας.
στ. Διάφορα
• Γενικός έλεγχος Η/Ζ και παρελκόμενων.
• Έλεγχος αερισμού μηχανοστασίου Η/Ζ.
• Γενικός καθαρισμός Η/Ζ
• Γενική λίπανση Η/Ζ
• Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων.
• Έλεγχος ηχομονωτικού καλύμματος.
• Έλεγχος αντίστασης προθέρμανσης.
• Έλεγχος εξάτμισης.
• Μέτρηση της συνέχειας γειώσεων.
ζ. Πίνακας αυτοματισμού Η/Ζ και μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ

• Γενικός καθαρισμός πίνακα.
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• Έλεγχος και συσφίξεις συνδέσεων και καλωδιώσεων πίνακα.

• Έλεγχος λειτουργικότητας συσκευών, οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών πίνακα.

• Έλεγχος  λειτουργίας  και  κατάστασης  αυτομάτων  διακοπτών  ισχύος  και
ηλεκτρονόμων ισχύος  πίνακα (κατάσταση κύριων επαφών,  ελατηρίου τάνυσης,
πηνίων, λίπανση κινούμενων μερών κτλ). 

• Έλεγχος ασφαλειών προστασίας πίνακα.

• Γενική δοκιμή του πίνακα σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του.

• Έλεγχος και  δοκιμή χειροκίνητης και  αυτόματης λειτουργίας του Η/Ζ (χωρίς  τα
φορτία ανάγκης).

• Έλεγχος  χρόνων  του  κύκλου  λειτουργίας  εκκίνησης/στάσης  ΗΖ  και  μεταγωγής
φορτίων.

Στη συντήρηση των Η/Ζ συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό κόστος τα παρακάτω
υλικά καθώς και λοιπά μικρούλικα συντήρησης:

• Φίλτρα

• Ιμάντες

• Λάδια

• Ψυκτικά υγρά
10.6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 

• Έλεγχος μέτρων προστασίας.

• Έλεγχος πινακίδων σήμανσης κινδύνου.

• Έλεγχος προστατευτικών μέσων χειρισμού.

• Έλεγχος μέσων πυρόσβεσης.

• Έλεγχος φωτισμού χώρου.
Η  συχνότητα  εκτέλεσης  των  επιθεωρήσεων-ελέγχων  και  της  προληπτικής
συντήρησης του εξοπλισμού δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας  2  :  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΑΙ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
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Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΤΠΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ

1 Κυψέλες Μ.Τ. μετά των 
Διακοπτών Φορτίου, 
Ασφαλειοαποζευκτών, 
Διακοπτών Γείωσης, Ζυγών και
λοιπού εξοπλισμού   

6 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : 3  

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 3  

1 12

2 Μετασχηματιστές Ισχύος 20 
KV/400 V 1000 KVA έκαστος 
μετά του εξοπλισμού αυτών  ¨

Μετασχηματιστές Ισχύος 20 
KV/400 V 400 KVA έκαστος 
μετά του εξοπλισμού αυτών

2

2

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2  

1 12

3 Πεδία μετρήσεως, ελέγχου και 
προστασίας μετά των οργάνων
μέτρησης και σειρήνων των 
ανωτέρω  μετασχηματιστών 
ισχύος 

3 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1  

1 12

4 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 4 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2
1 Χ 500 KVΑ
1 Χ 400 KVA

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 1Χ 
300 KVΑ 1X120KVA

1 12

5 Πεδία Αυτοματισμού 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 
και Αυτόματης Μεταγωγής 
ΔΕΗ-ΗΖ

2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1  

1 12

6 Γενικοί αυτόματοι διακόπτες 
Γ.Π.Χ.Τ. των Μ/Σ  (με κινητήρα 
τανύσεως ελατηρίου και πηνία 
έλλειψης τάσης). 

5 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2
1 Χ 2500 Α
2 Χ 1600 A

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1
2 Χ 630 Α

1 12

7 Διακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. (στο σύνολο
τους) από 40A – 1250A Όλοι

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

1 12

8 Πεδία Αντιστάθμισης συνφ των 
Γ.Π.Χ.Τ. 2

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1  

1 12

9
Παροχικά καλώδια Μέσης 
Τάσης των Υ/Σ από τις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ έως 
τους Μ/Σ. 

Όλα
Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 12

10
Παροχικά καλώδια Χαμηλής 
Τάσης των Υ/Σ από τους Μ/Σ 
έως τα Γ.Π.Χ.Τ. των Υ/Σ. 

Όλα
Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 12

Επιπλέον για τα δίκτυα Μέσης Τάσης των Υποσταθμών του Νοσοκομείου (Κυψέλες
Μ.Τ. και Μετασχηματιστές Ισχύος) θα εκτελείται ένας (1) επιπλέον γενικός έλεγχος
ανά έτος και το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την Ετήσια Προληπτική Συντήρηση που
θα  περιλαμβάνει  τους  βασικούς  ελέγχους  της  Ετήσιας  Προληπτικής  Συντήρησης
(χωρίς  τη  διενέργεια  των  αντίστοιχων  μετρήσεων  της  Ετήσιας  Προληπτικής
Συντήρησης)  με  διακοπή  της  ηλεκτροδότησης  της  Μέσης  Τάσης  (Μ.Τ.)  για  τον
εντοπισμό προβλημάτων και ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Για ότι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, ισχύουν όλες εκείνες
οι  ενέργειες  που  προβλέπονται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  τους  κανόνες  της
τέχνης  και  της  επιστήμης,  τους  κατασκευαστικούς  οίκους  των  εξοπλισμών  –
εγκαταστάσεων,  κ.ο.κ,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  του
εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και να προλαμβάνονται πιθανές βλάβες.
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