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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

6
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ, ΝΗΣΩΝ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’ 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Πάτρα, 10/05/2012 

Αρ. Πρωτ.:                                                              

Βαθμός Προτεραιότητας………… 

 

ΤΜΗΜΑ: Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας  ΠΡΟΣ: 1.Διοικητική Δ/νση του ΓΝΠ “Ο Άγ. Ανδρέας” 

Ταχ. Δ/νση: Τσερτίδου 1      (Γραφείο Υλικού) 

Πληροφορίες: K. Μπάρκουλα 

Τηλέφωνα: 2613.601940    ΚΟΙΝ.: 

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση Συστήματος Επεξεργασίας Νερού α) Μ.Τ.Ν., β) Λεβητοστασίου και γ) 

Πύργου Ψύξης κτιρίου “Γ. Γεννηματάς” 

ΣΧΕΤ.:  

  

 Εισηγούμαστε προδιαγραφές για τη σύναψη σύμβασης προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης 

διάρκειας ενός (1) έτους α) του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, β) των 

αποσκληρυντών των λεβήτων και των δοσομετρικών αντλιών του λεβητοστασίου και γ) του συστήματος 

αποσκλήρυνσης του πύργου ψύξης του κτιρίου “Γ. Γεννηματάς” του Γ.Ν.Π. “Ο Άγιος Ανδρέας”, σύμφωνα με 

την Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί. 

 Η συντήρηση των ανωτέρω συστημάτων είναι συνυφασμένη με την ορθή λειτουργία τους, τη 

διάρκεια ζωής τους, καθώς και τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων που τροφοδοτούν. Επίσης, τα ανωτέρω 

συστήματα λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα. 

Η συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης των ανωτέρων συστημάτων απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και 

δεν δύναται η πλήρης αποκατάσταση των βλαβών να καλύπτεται από το τεχνικό του Νοσοκομείου μας.  

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης 

α) Σύστημα Επεξεργασίας Νερού ΜΤΝ 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης να πραγματοποιούνται ανά τετράμηνο και να περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

α1) Δεξαμενές Νερού 

 Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του συστήματος δεξαμενισμού του 

νερού. 
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 Απολύμανση των δεξαμενών και του δικτύου θαλάμου αιμοκάθαρσης. 

 Εργασίες αλλαγής φίλτρων αιωρημάτων, μικροβίων και φίλτρου αναπνοής της δεξαμενής 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας της συσκευής υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.). 

α2) Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρων θολότητας 

 Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας 

 Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεών τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους 

 Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους 

α3) Για τα αυτόματα συστήματα αποσκλήρυνσης 

 Πλήρης έλεγχος ρύθμισης ομαλής και σωστής λειτουργίας τους 

 Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησης τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως 

α4) Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα 

 Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους 

 Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεών τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους 

 Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους 

α5) Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης 

 Χημικός καθαρισμός των μεμβρανών, υποχρεωτικά στην πρώτη και τρίτη επίσκεψη, και εφόσον 

απαιτείται στη δεύτερη επίσκεψη 

 Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού 

 Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού 

 Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα 

 Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτρανση 

 Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης 

 Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης 

 Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού 

 Έλεγχος και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας 

 Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

 



Σελ. 3 από 5 

β) Σύστημα επεξεργασίας νερού Λεβητοστασίου 

Έλεγχοι: Λύσιμο βαλβίδων 

  Service βαλβίδων 

  Έλεγχος σωστής λειτουργίας 

  Μέτρησης σκληρότητας νερού 

  Έλεγχος σωστής λειτουργίας δοσομετρικής αντλίας 

 

γ) Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού Πύργου Ψύξης κτιρίου “Γ. Γεννηματάς” 

 Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους 

 Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησης τους 

 Έλεγχος και ρύθμισης στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους 

 Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως 

 

2. Επέμβαση για αποκατάσταση βλαβών  

 Να γίνεται τεχνική κάλυψη με τηλεφωνική διαθεσιμότητα κατά τις ώρες 08:00-20:00. 

 Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης μέσω της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης, η 

επέμβαση αποκατάστασης βλάβης να γίνεται από ειδικευμένο συνεργείο κατόπιν κλήσης από το νοσοκομείο. 

Η αποκατάσταση της βλάβης να πραγματοποιείται εντός μίας ημέρας κατά τις εργάσιμες ημέρες 

συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου για τη ΜΤΝ (ημέρες αιμοκάθαρσης: όλες οι καθημερινές και το 

Σάββατο) και εντός μίας ημέρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός δύο ημερών κατά τις μη εργάσιμες 

ημέρες για τα υπόλοιπα συστήματα.  

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

I. Προμήθεια και Διαθεσιμότητα Υλικών Συντήρησης 

 Η προμήθεια των αναλωσίμων και ανταλλακτικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών 

να γίνεται από τον ανάδοχο και να επιβαρύνει το νοσοκομείο. 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται με την προσφορά των εργασιών συντήρησης να καταθέσουν: 

α)κατάλογο με οικονομική προσφορά για τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια της 

προληπτικής συντήρησης και β) κατάλογο με οικονομική προσφορά για τα υλικά που ενδεχομένως να 

χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια αποκατάστασης βλαβών. 

 Κατά την αποκατάσταση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει λίστα με τα απαιτούμενα 

ανταλλακτικά πριν την έναρξη των εργασιών, για τα οποία θα λαμβάνει την έγκριση της Διοίκησης του 

Νοσοκομείου, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Σε διαφορετική περίπτωση, η έγκριση θα γίνεται από τον πρ/νο 
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του Τεχνικού Τμήματος ή τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Δ/κό Δ/ντή ή Υπ/ντή Οικονομικού ή 

Δ/κό Υπ/ντή. 

 Σε περίπτωση αποκατάστασης βλάβης, για την οποία τα υλικά δεν έχουν προταθεί από τον Ανάδοχο 

με τον ανωτέρω β κατάλογο, θα δίνεται προσφορά από τον ανάδοχο στο νοσοκομείο με αιτιολογημένη 

έκθεση για την παράλειψη των υλικών κατά την διαδικασία της κατάθεσης προσφορών. 

 Η διαθεσιμότητα των υλικών για τις πάσης φύσεως εργασίες εντός των ανωτέρω προδιαγεγραμμένων 

χρονικών ορίων είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 

II. Δαπάνη Εργασιών 

Πέρα από την δαπάνη της προληπτικής συντήρησης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η on-call εξυπηρέτηση, 

θα πρέπει να παρέχεται αναλυτικός τιμοκατάλογος για το κόστος της επίσκεψης τεχνικού για την 

αποκατάσταση βλαβών. (π.χ. Κόστος επίσκεψης πρώτης ώρας και κάθε επόμενης για καθημερινές και 

αργίες.) 

 

III.  Χρόνος Εκτέλεσης Εργασιών 

 Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης να εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία  

του νοσοκομείου με την παρουσία του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας μια φορά ανά τετράμηνο. Οι 

εργασίες να πραγματοποιούνται σε ημέρες μη εφημερίας του νοσοκομείου και κατά την διάρκειά τους δε θα 

επηρεάζεται η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. 

 Οι εργασίες αποκατάστασης βλάβης να εκτελούνται σε χρονικές στιγμές, όπως ορίζονται στην 

σχετική παράγραφο, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου με την παρουσία του 

προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

IV. Παραδοτέα 

 Μετά το πέρας των συντηρήσεων και των επεμβάσεων αποκατάστασης βλάβης να συμπληρώνεται 

Δελτίο Εργασιών, στο οποίο επιπλέον θα αναγράφονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και θα 

επιβεβαιώνεται η παράδοση των συστημάτων σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Το δελτίο εργασιών για να 

είναι έγκυρο θα πρέπει να υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συστήματος ή προσωπικό της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και το πρωτότυπο στέλεχος του θα παραμένει στο νοσοκομείο. 

 

 

 

V. Εκπαίδευση προσωπικού 

 Κατά την διάρκεια των συντηρήσεων και των επεμβάσεων αποκατάστασης βλάβης να γίνεται 

αναλυτική επίδειξη των διαδικασιών που ακολουθούνται υπό την μορφή εκπαίδευσης στο προσωπικό της 
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Τεχνικής Υπηρεσίας που θα παρίσταται. Επίσης, να γίνεται αναλυτική επίδειξη των διαδικασιών που 

ακολουθούνται από την πλευρά των χρηστών των συστημάτων στο προσωπικό που θα υποδειχθεί από το 

νοσοκομείο σε προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα που θα προηγείται ή θα έπεται των επισκέψεων 

συντήρησης ή άρσης βλάβης. 

 

VI. Απόδειξη εμπειρίας/Ποιότητας Εργασιών 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης 

σύμφωνα με EN ISO 9001:2008 για το αντικείμενο της απαιτούμενης συντήρησης ή αποδεικτικά πρόσφατης 

εμπειρίας σε παρόμοια εργασία συνοδευόμενα με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών. 

 

VII. Διαδικασία συντήρησης σε περίπτωση αναβάθμισης των συστημάτων 

 Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αναβάθμιση μέρους των υπό συντήρηση συστημάτων, η 

συντήρηση των συστημάτων παραμένει με τους ίδιους όρους ως προς την εργασία και την χρέωσή της μέχρι 

την λήξη της σύμβασης. Η ποσότητα και το είδος των υλικών συντήρησης θα προσαρμοστεί με βάση την 

αναβαθμισμένη εγκατάσταση. Για τα υλικά που παραμένουν ίδια θα ισχύουν οι τιμές των καταλόγων που 

έχουν υποβληθεί κατά την διαδικασία κατάθεσης προσφορών. Για τα υλικά που δεν συμπεριλαμβάνονται 

στους ανωτέρω καταλόγους, λόγω αναβάθμισης του συστήματος, η προμήθειά τους να γίνεται από τον 

Ανάδοχο με  προσφορά του στο νοσοκομείο, εφόσον αυτή λάβει την έγκριση των αρμόδιων τμημάτων. 

 

Εταιρία εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων επεξεργασίας νερού: ΤΕΜΑΚ Α.Ε. 

 

Εκτιμώμενο κόστος: 

Εργασιών προληπτικής συντήρησης: Τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (4500,00€) πλέον ΦΠΑ 

Υλικών εργασιών προληπτικής συντήρησης: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3000,00€) πλέον ΦΠΑ  

 

  Κ. Μπάρκουλα 

 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

  Υπάλληλος Τ.Τ. 

 

  Αικ. Φωτοπούλου     Ι. Αργυρόπουλος 

      ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός         ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

  Προϊσταμένη Τ.Τ.     Διευθυντής Τ.Υ. 


