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ΘΕΜΑ : Ετήσια σύμβαση αποφράξεων, καθαρισμών αγωγών και φρεατίων σε χώρους 
αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Στους κτιριακούς, υπόγειους και υπαίθριους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος 

Ανδρέας», επί της οδού Καλαβρύτων 37, είναι εγκατεστημένα εκτεταμένα και σύνθετα δίκτυα φρεατίων, 

καναλιών, σωληνώσεων και αντλιοστασίων για τη συλλογή ομβρίων υδάτων, λυμάτων και μαγειρικών 

λιπών. Τα υγρά και τα λίπη που συλλέγονται απομακρύνονται από τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου 

με τη διάθεσή τους στα δημόσια συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων, λυμάτων και λιπών. Επιπλέον, 

παρόμοιες, αλλά πολύ μικρότερου μεγέθους, εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων 

υπάρχουν και στους άλλους χώρους αρμοδιότητας του Γ.Ν.Π., δηλαδή στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) 

επί της οδού Επιδαύρου 8, καθώς και στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν.Π επί της οδού Επιδαύρου 2-4. 

Η έγκαιρη, σωστή και τακτική ή έκτακτη (όταν απαιτείται) συντήρηση των δικτύων αυτών έχει 

καθοριστική σημασία για την ορθή λειτουργία τους και για τη διατήρηση των απαιτούμενων συνθηκών 

υγιεινής στους χώρους ευθύνης του Νοσοκομείου. Επιπλέον, η ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των 

δικτύων που απομακρύνουν όμβρια ύδατα και λύματα, κυρίως από υπόγειους χώρους, διασφαλίζει σε 

μεγάλο βαθμό την αποφυγή των κινδύνων πρόκλησης καταστροφικών, για τον πολύτιμο 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, πλημμυρών. 

Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων, σε ετήσια βάση, εργασιών για τη διατήρηση των σχετικών 

δικτύων αποχέτευσης σε καλή και ασφαλή λειτουργία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου, γιατί: 

o δεν διαθέτει επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό σε 24ωρη βάση και επιπλέον 

o δεν διαθέτει και είναι αδύνατον να προμηθευτεί, να χρησιμοποιήσει και να συντηρήσει ακριβό 

εξειδικευμένο εξοπλισμό, κατάλληλο για την απόφραξη και τον καθαρισμό δικτύων μεσαίων και 

μεγάλων διαμέτρων (άνω των 75mm). 

Για την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου μέρους των απαιτούμενων εργασιών έκτακτης συντήρησης 

(καθαρισμού) ή απόφραξης που προκύπτουν καλούνται εκτάκτως, εξωτερικά συνεργεία με εξειδικευμένο 

εξοπλισμό (αυτοκινούμενα βυτία, αποφρακτικά κ.α.) με κόστος, λόγω του επείγοντος, ιδιαίτερα 

αυξημένο. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές για τη σύναψη 

ετήσιου συμβολαίου εκτέλεσης εργασιών έκτακτης και τακτικής συντήρησης (καθαρισμού) και 

απόφραξης φρεατίων, καναλιών, σωληνώσεων, σιφονιών καθώς και αντλιοστασίων λυμάτων, ομβρίων 

υδάτων και λιπών στους χώρους αρμοδιότητας του Γ.Ν.Π. από εξωτερικό συνεργείο με εξειδικευμένο 

εξοπλισμό και προσωπικό. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην υλοποίηση εργασιών, βάσει ετήσιας σύμβασης, 

έκτακτης και τακτικής συντήρησης (καθαρισμού-απόφραξης ή επισκευής) σε φρεάτια, κανάλια, 

σωληνώσεις, αντλιοστάσια των δικτύων συλλογής ομβρίων υδάτων, λυμάτων και λιπών από 

εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου στους χώρου αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 

Ως χώροι αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στους οποίους και θα εκτελούνται οι 

εργασίες που περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, ορίζονται οι κάτωθι χώροι: 

1. Οι κτιριακοί και υπαίθριοι χώροι του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», επί της 

οδού Καλαβρύτων 37. 

2. Οι κτιριακοί και υπαίθριοι χώροι του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.), επί της οδού Επιδαύρου 8. 

3. Οι κτιριακοί και υπαίθριοι χώροι του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν.Π, επί της οδού Επιδαύρου 2-4. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επαρκή εξειδικευμένο εξοπλισμό κατάλληλων χαρακτηριστικών, καθώς 

και επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό, για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των απαιτούμενων, από τις 

παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, εργασιών και εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στην 

παράγραφο «ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ». 

Συγκεκριμένα, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά στην τεχνική του 

προσφορά το πλήθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξειδικευμένου εξοπλισμού και των πάσης 

φύσεως εργαλείων που διαθέτει. Η αναλυτική περιγραφή θα αποδεικνύει την επάρκεια και την 

καταλληλότητα του εξοπλισμού και των εργαλείων για τις διατομές των σωλήνων και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά των σχετικών δικτύων των χώρων ευθύνης του Νοσοκομείου. 

Ειδικότερα, ο εξοπλισμός του Αναδόχου πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα, δηλαδή θα πρέπει να έχει 

αυτόνομη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (πλην των φορητών ηλεκτρικών αποφρακτικών μηχανημάτων για 

σωλήνες διαμέτρου μέχρι 100mm και για χρήση τους εντός των κτιρίων) καθώς και δεξαμενή, με νερό 

που θα παρέχει ο Ανάδοχος, για τη λειτουργία του πλυστικών και του αποφρακτικών μηχανημάτων του. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει παρακείμενη παροχή νερού του Νοσοκομείου, μόνο για χρήση 

φορητών πλυστικών μηχανημάτων του σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και για την επαναπλήρωση 

φρεατίων αντλιοστασίων για την δοκιμή της λειτουργίας τους. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

αυτοκινούμενο βυτίο με δυνατότητα αναρρόφησης υγρών όγκου τουλάχιστον ίσο με το μισό όγκο του 

μεγαλύτερου φρεατίου, δηλαδή 6m3. Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά και να 

διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία χειρός – ηλεκτρικά και μη, καλώδια επέκτασης (μπαλαντέζες) 

φακούς, σκάλες, εύκαμπτους σωλήνες (λάστιχα), αναλώσιμα – μικροϋλικά (π.χ. στουπιά, υγρά 

απόφραξης ή καθαρισμού κ.α.), καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την Νομοθεσία μέσα ατομικής 

προστασίας (γάντια, μάσκες, κράνη, στολές, ανακλαστικά γιλέκα κ.α.) για όλο το προσωπικό του. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει καθ’ όλη την διάρκεια της ετήσιας σύμβασης όλα τα απαιτούμενα 

αναλώσιμα σε επαρκή ποσότητα, αλλά και όλο τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό σε κανονική 

λειτουργία. Σε περίπτωση βλάβης τμήματος του τεχνικού εξοπλισμού του (εργαλείων ή μηχανημάτων), ο 

Ανάδοχος οφείλει, με δική του επιβάρυνση, είτε να το αντικαταστήσει άμεσα με άλλο των ιδίων 

χαρακτηριστικών με αγορά νέου ή μεταχειρισμένου, είτε να καλέσει άμεσα άλλον εξωτερικό συνεργάτη 

που θα διαθέτει τον σχετικό εξοπλισμό. 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ 

Η έκτακτη – μη προγραμματισμένη συντήρηση να πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο, στα 

περιγραφόμενα στην παράγραφο «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» στοιχεία των δικτύων συλλογής ομβρίων, 

λυμάτων και λιπών, αλλά και σε όποιο άλλο σημείο των εγκαταστάσεων των χώρων ευθύνης του 

απαιτηθεί, μετά από σχετικό αίτημα του Νοσοκομείου και εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται 

στην παράγραφο «ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ». 

Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά πίνακα στον οποίο θα 

περιγράφονται αναλυτικά οι κάτωθι εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών - 

αναλωσίμων) και οι αντίστοιχες τιμές μονάδας που θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές και να 

δεσμεύουν τον Ανάδοχο καθ’ όλη την διάρκεια της ετήσιας σύμβασης: 

 Καθαρισμός – απόφραξη σιφωνιού νεροχύτη, νιπτήρα, νιπτήρα πλύσης χεριών χειρουργείων 

(scrub-up) ή δαπέδου και των σχετικών σωληνώσεων απορροής διαμέτρου μέχρι Φ75mm και 

μήκους μέχρι 8m. 

 Καθαρισμός – απόφραξη οριζόντιων ή κάθετων σωληνώσεων απορροής λυμάτων ή ομβρίων 

υδάτων διαμέτρου μέχρι Φ110mm και μήκους μέχρι 10m. 

 Καθαρισμός – απόφραξη οριζόντιων ή κάθετων σωληνώσεων απορροής λυμάτων ή ομβρίων 

υδάτων διαμέτρου από Φ125mm μέχρι Φ315mm και μήκους μέχρι 10m. 

 Καθαρισμός – απόφραξη λεκάνης W.C. ή πλύσης σκωραμίδων και των σχετικών οριζόντιων ή 

κάθετων σωληνώσεων απορροής λυμάτων διαμέτρου από Φ100mm μέχρι Φ150mm και μήκους 

μέχρι 10m. 

 Έκτακτος έλεγχος σωληνώσεων απορροής και φρεατίων με κάμερα και εκτύπωση φωτογραφιών 

στα σημεία έμφραξης ή βλάβης των σωληνώσεων. 

 Άντληση όμβριων υδάτων, λυμάτων ή άλλων, ρυπαρών ή μη, υγρών από πλημυρισμένους 

υπόγειους χώρους ή φρεάτια του Νοσοκομείου.  

Η χρέωση να γίνει σύμφωνα με τον όγκο των υγρών, όμβριων υδάτων ή λυμάτων, που θα αντληθούν, σε 

ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Ο υπολογισμός του όγκου να γίνει από κοινού με την Τεχνική Υπηρεσία και την 

Επιτροπή Παραλαβής, πριν από την άντληση των υγρών, με την κατά προσέγγιση μέτρηση του βάθους Β 

των υγρών και των διαστάσεων (Μήκος Μ και Πλάτος Π) του χώρου (Όγκος υγρών =Β Χ Μ Χ Π σε κυβικά 
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μέτρα). Η άντληση μπορεί να γίνει: α) με βυτιοφόρο όχημα όταν πρέπει να αντληθούν και να 

απομακρυνθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, από τον Ανάδοχο λύματα ή άλλα ρυπαρά 

υγρά ή β) με φορητές ηλεκτρικές αντλίες του Αναδόχου, εξ ολοκλήρου ή για ένα τμήμα του όγκου των 

υγρών, εάν δεν είναι δυνατή προσέγγιση βυτιοφόρου στο χώρο. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει 

κατάλληλου μήκους προεκτάσεις καλωδίων (μπαλαντέζες) για την ηλεκτρική σύνδεση των αντλιών σε 

μονοφασικές πρίζες τύπου σούκο 230V του Νοσοκομείου, για περιπτώσεις άντλησης εντός κτιρίων ή σε 

απόσταση μέχρι 30m από αυτά. Εφόσον είναι αναγκαίο να γίνει άντληση σε σημείο μακριά από την 

οποιαδήποτε ηλεκτρική παροχή ή λόγω της πλημύρας έχει διακοπεί η ηλεκτρική παροχή για λόγους 

ασφαλείας, ο Ανάδοχος οφείλει να λειτουργήσει τις αντλίες του με δικές του φορητές γεννήτριες. Επίσης 

ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει για τις φορητές του αντλίες, κατάλληλου μήκους και διατομής σωλήνες 

κατάθλιψης για να απομακρύνει και να διαθέσει: 

o τα όμβρια ή μη ρυπαρά υγρά προς άλλα φρεάτια ομβρίων των χώρων ευθύνης του 

Νοσοκομείου που θα μπορούν επαρκώς να τα οδηγήσουν στο δίκτυο ομβρίων της ΔΕΥΑΠ, 

o τα λύματα ή η ρυπαρά υγρά προς άλλα φρεάτια λυμάτων των χώρων ευθύνης του 

Νοσοκομείου που θα μπορούν επαρκώς να τα οδηγήσουν στο δίκτυο λυμάτων της ΔΕΥΑΠ, 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η τακτική – προγραμματισμένη συντήρηση να πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο, βάσει προγράμματος, 

στα παρακάτω στοιχεία των δικτύων συλλογής ομβρίων, λυμάτων και λιπών (Τοπογραφικό διάγραμμα 

χώρων του Γ.Ν.Π. επί της οδού Καλαβρύτων 37 και ενδεικτικές φωτογραφίες των προς συντήρηση 

στοιχείων βρίσκονται στο Παράρτημα των Τεχν. Προδιαγραφών). 

Α. Κανάλια και φρεάτια συλλογής ομβρίων υδάτων με ή χωρίς μεταλλική σχάρα σε υπαίθριους χώρους 

και υπόγειους χώρους . 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί τις παρακάτω εργασίες: 

1. Πλήρης καθαρισμός / απόφραξη διάκενων μεταλλικής σχάρας και πλύσιμο της με κατάλληλο 

πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης του Αναδόχου. 

2. Καθαρισμός στο εσωτερικό του καναλιού / φρεατίου και απομάκρυνση απορριμμάτων, φύλλων, 

χωμάτων, μπαζών καθώς και εκρίζωση φυτών που βρίσκονται εντός και κατά μήκος των 

περιμετρικών ακμών του καναλιού / φρεατίου. Όλα τα υλικά που θα συλλεχθούν, να 

απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή του καναλιού / φρεατίου και να απορριφθούν από τον 

Ανάδοχο με δικά του μέσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

3. Αμέσως μετά τον καθαρισμό, να γίνει πλύσιμο του εσωτερικού του καναλιού / φρεατίου με 

κατάλληλο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης του Αναδόχου και έλεγχος της κανονικής ροής 

του νερού που απομακρύνεται μέσω των σχετικών υπεδάφιων σωληνώσεων εξόδου του 
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καναλιού / φρεατίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μερική ή ολική έμφραξη του σωλήνα 

εξόδου του φρεατίου, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί άμεσα στην απόφραξη του σωλήνα αυτού 

μέχρι το επόμενο συνδεδεμένο φρεάτιο (ελέγχου ή με σχάρα) με δικά του κατάλληλα μέσα. 

4. Καταγραφή από τον Ανάδοχο τυχόν προβλήματος, φθοράς ή απώλειας της μεταλλικής σχάρας 

(σε όποια κανάλια / φρεάτια διαθέτουν σχάρα) ή φθορών στη δομή του φρεατίου και κατάθεση 

αναλυτικής οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για την επισκευή του. 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Κωδικός 
συμβόλου 

Ποσότητα 
(τεμ.) 

Διαστάσεις Περιγραφή καναλιού / φρεατίου 

Α 1 1,30 Χ 1,30m Φρεάτιο πτώσης ομβρίων από αντλίες του 1ου υπόγειου 
στο επίπεδο του ισογείου. 

Β 1-23 23 0,30 Χ 0,30m Φρεάτιο ομβρίων με χυτοσιδηρό καπάκι. 

Γ 1-113 113 0,45 Χ 0,70m Φρεάτιο ομβρίων με χυτοσιδηρή σχάρα. 

Δ 1-6 6 0,55 Χ 0,45m Φρεάτιο ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Ε 1-7 7 0,60 Χ 1 m Φρεάτιο ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

ΣΤ 1 Φ1m - 
βάθος=2m 

Φρεάτιο ομβρίων για σύνδεση του φρεατίου Α και μέρους 
των φρεατίων Β με κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό. 

Ζ 1 0,70 Χ 0,80m Φρεάτιο ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 1 1 5,50 X 0,30m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 2 1 4 X 0,30m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 3 1 45 X 0,35m Δίκτυο καναλιών ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 4 1 30 X 0,40m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 5 1 61,70 X 0,40m Δίκτυο καναλιών ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 6 1 103,30 X 0,37m Δίκτυο καναλιών ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 7 1 9,83 X 0,20m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 8 1 4,67 X 0,37m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 
Πτέρυγας - BMS). 

Κ 9 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 
Πτέρυγας - BMS). 

Κ 10 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 

Πτέρυγας - BMS). 

Κ 11 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 

Πτέρυγας - BMS). 

Κ 12 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 
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Πτέρυγας - BMS). 

Κ 13 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 

Πτέρυγας - BMS). 

Κ 14 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 

Πτέρυγας - BMS). 

Κ 15 1 24 X 0,60m – 
βάθος=0,50m 

Ανοικτό κανάλι ομβρίων χωρίς σχάρα. 

Κ 16 1 48 X 0,60m – 
βάθος=0,50m 

Ανοικτό κανάλι ομβρίων χωρίς σχάρα. 

Κ 17 1 5 X 0,37m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 18 1 133 X 0,45m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα. 

Κ 19 1 46 X 0,40m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 
Πτέρυγας – «Υδροστάσιο – Αντλιοστάσιο – 1.05.03»). 

Κ 20 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα  (υπόγειο Νέας 
Πτέρυγας – «Υδροστάσιο – Αντλιοστάσιο – 1.05.03»). 

Κ 21 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 
Πτέρυγας – «Υδροστάσιο – Αντλιοστάσιο – 1.05.03»). 

Κ 22 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 
Πτέρυγας – «Υδροστάσιο – Αντλιοστάσιο – 1.05.03»). 

Κ 23 1 1 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα  (υπόγειο Νέας 
Πτέρυγας – «Υδροστάσιο – Αντλιοστάσιο – 1.05.03»). 

Κ 24 1 0,15 X 0,15m Κανάλι ομβρίων με σιδερένια σχάρα (υπόγειο Νέας 
Πτέρυγας – «Υδροστάσιο – Αντλιοστάσιο – 1.05.03»). 

Πίνακας 1. Κανάλια και φρεάτια συλλογής ομβρίων. 

 

Β. Φρεάτια αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων Ο1 και Ο2 

Πρόκειται για τα φρεάτια όμβριων υδάτων του Πολυώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου (φρεάτιο 

Ο1) και αυτό του Διώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου έξω από την Ακτινοθεραπεία (φρεάτιο Ο2).   

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε υπόγεια φρεάτια, δηλαδή η ύπαρξη περιορισμένου 

φωτισμού και ο περιορισμένος αερισμός που συνδυάζεται με τη πιθανή δημιουργία επικίνδυνων 

αναθυμιάσεων στους υπόγειους χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί για το 

προσωπικό του τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και φορητές 

συσκευές φωτισμού. Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί τις παρακάτω εργασίες: 

1. Πλήρης καθαρισμός / απόφραξη διάκενων μεταλλικής σχάρας και πλύσιμο της με κατάλληλο 

πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης του Αναδόχου. 
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2. Άντληση υγρών / αιωρούμενων στερεών από τα φρεάτια (ελάχιστος όγκος αντλούμενων υγρών 

από φρεάτιο Ο1: 12 m3 και από το Ο2: 1 m3 – σε περίπτωση βλάβης των αντλιών, ο όγκος αυτός 

ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος). 

3. Καθαρισμός στο εσωτερικό των φρεατίων και απομάκρυνση απορριμμάτων, φύλλων, χωμάτων, 

μπαζών καθώς και εκρίζωση φυτών που βρίσκονται εντός και κατά μήκος των περιμετρικών 

ακμών του φρεατίου. Όλα τα υλικά που θα συλλεχθούν, να απομακρυνθούν άμεσα από την 

περιοχή του φρεατίου και να απορριφθούν από τον Ανάδοχο με δικά του μέσα και σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

4. Αμέσως μετά τον καθαρισμό, να γίνει πλύσιμο του εσωτερικού του φρεατίου με κατάλληλο 

πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης του Αναδόχου. 

5. Πλήρωση φρεατίου με νερό μέχρι την στάθμη του περίπου 1m (όγκος νερού φρεατίου Ο1: 12m3  

& Ο2: 1m3) και έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των αντλιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

προβληματική ή μη λειτουργία των αντλιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα, με 

ξεχωριστό δελτίο εργασιών, την Τεχνική Υπηρεσία για τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

επισκευή τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί έμφραξη του σωλήνα κατάθλιψης των 

αντλιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί άμεσα στην απόφραξη του σωλήνα αυτού μέχρι το 

επόμενο συνδεδεμένο φρεάτιο (ελέγχου ή με σχάρα) με δικά του κατάλληλα μέσα. 

6. Καταγραφή από τον Ανάδοχο τυχόν προβλήματος, φθοράς ή απώλειας των μεταλλικών σχαρών / 

καλυμμάτων ή φθορών στη δομή των φρεατίων και κατάθεση αναλυτικής οικονομικής και 

τεχνικής προσφοράς για την επισκευή τους. 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Κωδικός 

συμβόλου 

Ποσότητα 

(τεμ.) 

Διαστάσεις Περιγραφή καναλιού / φρεατίου 

Ο 1 1 4 Χ 2,80m 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=7,80m 

Φρεάτιο αντλιών ομβρίων με μεταλλικά καπάκια και 

μεταλλική σχάρα 0,72 Χ 0, 72m. Με δύο αντλίες παροχής 

Q=100m3/h και μανομετρικού Η=22mΥΣ έκαστη. Ελάχιστος 

όγκος υγρών / αιωρούμενων στερεών προς άντληση 12 m3 

Ο 2 1 0,80 Χ 0,80m 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=2,80m 

Φρεάτιο αντλιών ομβρίων με μεταλλική σχάρα 1,40 Χ 1m 

στην οροφή και πλευρική ανθρωποθυρίδα. Με δύο αντλίες 

παροχής Q=6m3/h και μανομετρικού Η=14mΥΣ έκαστη. 

Ελάχιστος όγκος υγρών / αιωρούμενων στερεών προς 

άντληση 1m3 

Πίνακας 2. Αντλιοστάσια όμβριων υδάτων 
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Εικόνα 1. Αντλιοστάσιο όμβριων στο αίθριο υπόγειο, επίπεδο -1 

 

Εικόνα 2. Αντλιοστάσιο όμβριων υδάτων Διώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου (έξω από την ακτινοθεραπεία). 

 

Γ. Φρεάτια αντλιοστασίων λυμάτων Α1 και Α2 

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε υπόγεια φρεάτια, δηλαδή η ύπαρξη περιορισμένου 

φωτισμού και ο περιορισμένος αερισμός που συνδυάζεται με τη πιθανή δημιουργία επικίνδυνων 

αναθυμιάσεων στους υπόγειους χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί για το 
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προσωπικό του τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και φορητές 

συσκευές φωτισμού. Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί τις παρακάτω εργασίες, ταυτόχρονα με τον 

καθαρισμό του λιποσυλλέκτη: 

1. Άντληση λυμάτων / αιωρούμενων στερεών και άλλων απορριμμάτων από τα φρεάτια (ελάχιστος 

όγκος αντλούμενων υγρών από φρεάτιο Α1: 5 m3 και από το Α2: 5 m3 – σε περίπτωση βλάβης των 

αντλιών, ο όγκος αυτός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος). 

2. Καθαρισμός στο εσωτερικό των φρεατίων και απομάκρυνση υπολειπόμενων λυμάτων, 

απορριμμάτων και λοιπών υλικών. Όλα τα λύματα και τα υλικά που θα συλλεχθούν, να 

απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή του φρεατίου και να απορριφθούν από τον Ανάδοχο με 

δικά του μέσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

3. Αμέσως μετά τον καθαρισμό, να γίνει πλύσιμο του εσωτερικού του φρεατίου με κατάλληλο 

πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης του Αναδόχου. 

4. Πλήρωση φρεατίου με νερό μέχρι την στάθμη του περίπου 1m (όγκος νερού φρεατίου Α1: 5m3  & 

Α2: 5m3) και έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των αντλιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

προβληματική ή μη λειτουργία των αντλιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα, με 

ξεχωριστό δελτίο εργασιών, την Τεχνική Υπηρεσία για τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

επισκευή τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί έμφραξη του σωλήνα κατάθλιψης των 

αντλιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί άμεσα στην απόφραξη του μέχρι το επόμενο σημείο 

ελέγχου του εν λόγω σωλήνα με δικά του κατάλληλα μέσα. 

5. Καταγραφή από τον Ανάδοχο τυχόν προβλήματος, φθοράς ή απώλειας των μεταλλικών 

καλυμμάτων ή φθορών στη δομή των φρεατίων και κατάθεση αναλυτικής οικονομικής και 

τεχνικής προσφοράς για την επισκευή τους. 

 

 
Εικόνα 3. Αντλιοστάσιο λυμάτων Νέας Πτέρυγας 
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Εικόνα 4. Κάτοψη αντλιοστασίου Λυμάτων Α2 Κεντρικού Κτιρίου μαζί με τον λιποσυλλέκτη (αριστερά). 

  

Εικόνα 5. Πλάγια όψη σε τομή και κάτοψη αντλιοστασίου λυμάτων Α2 στου Κεντρικού Κτιρίου μαζί με τον λιποσυλλέκτη 
(αριστερά). 

 

Δ. Φρεάτιο Λιποσυλλέκτη 

Πρόκειται για το λιποσυλλέκτη των ανωτέρω εικόνων που βρίσκεται αριστερά του αντλιοστασίου 

λυμάτων. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε υπόγεια φρεάτια, δηλαδή η ύπαρξη 

περιορισμένου φωτισμού και ο περιορισμένος αερισμός που συνδυάζεται με τη πιθανή δημιουργία 

επικίνδυνων αναθυμιάσεων στους υπόγειους χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει και να 

χρησιμοποιεί για το προσωπικό του τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία κατάλληλα μέσα ατομικής 

προστασίας και φορητές συσκευές φωτισμού. Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί τις παρακάτω εργασίες: 

1. Άντληση υγρών / αιωρούμενων στερεοποιημένων λιπών και άλλων απορριμμάτων από τα δύο 

(2) φρεάτια σύνδεσης και τους δύο (2) θαλάμους του λιποσυλλέκτη (ελάχιστος όγκος άντλησης 

3,80m3). 

2. Καθαρισμός στο εσωτερικό του φρεατίου και απομάκρυνση υπολειπόμενων στερεοποιημένων 

λιπών, απορριμμάτων και λοιπών υλικών. Όλα τα λίπη και τα υλικά που θα συλλεχθούν, να 
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απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή του φρεατίου και να απορριφθούν από τον Ανάδοχο με 

δικά του μέσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να εκδώσει ξεχωριστό φύλλο εργασιών για τον καθαρισμό του Λιποσυλλέκτη στο οποίο 

θα αναφέρεται η ποσότητα των λιπών / λυμάτων που θα απορριφθούν από αυτόν. 

3. Αμέσως μετά τον καθαρισμό, να γίνει πλύσιμο του εσωτερικού του φρεατίου με κατάλληλο 

πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης του Αναδόχου. 

4. Πλήρωση φρεατίου με νερό μέχρι την στάθμη των περίπου 0,80m (όγκος νερού πλήρωσης 

φρεατίου 2,50m3) και έλεγχος της κανονικής ροής του νερού που απομακρύνεται μέσω των 

σχετικών σωληνώσεων του φρεατίου εξόδου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μερική ή ολική 

έμφραξη του σωλήνα εξόδου, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί άμεσα στην απόφραξη του μέχρι το 

επόμενο σημείο ελέγχου του εν λόγω σωλήνα με δικά του κατάλληλα μέσα. 

5. Καταγραφή από τον Ανάδοχο τυχόν προβλήματος, φθοράς ή απώλειας των μεταλλικών 

καλυμμάτων ή φθορών στη δομή του λιποσυλλέκτη και κατάθεση αναλυτικής οικονομικής και 

τεχνικής προσφοράς για την επισκευή τους. 

 

Εικόνα 6. Λιποσυλλέκτης 

 

Ε. Κεντρικό φρεάτιο σύνδεσης αγωγών αποχέτευσης λυμάτων από αντλιοστάσια Α1, Α2 και κτίριο «Γ. 

Γεννηματά» με τον αγωγό της ΔΕΥΑΠ 

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε υπόγεια φρεάτια, δηλαδή η ύπαρξη περιορισμένου 

φωτισμού και ο περιορισμένος αερισμός που συνδυάζεται με τη πιθανή δημιουργία επικίνδυνων 

αναθυμιάσεων στους υπόγειους χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί για το 
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προσωπικό του τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και φορητές 

συσκευές φωτισμού. Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί τις παρακάτω εργασίες: 

1. Καθαρισμός στο εσωτερικό του φρεατίου και απομάκρυνση τυχόν υπολειπόμενων 

απορριμμάτων και λοιπών υλικών. 

2. Αμέσως μετά τον καθαρισμό, να γίνει πλύσιμο του εσωτερικού του φρεατίου με κατάλληλο 

πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης του Αναδόχου. 

3. Έλεγχος της κανονικής ροής του νερού που απομακρύνεται μέσω των σχετικών σωληνώσεων του 

φρεατίου εξόδου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μερική ή ολική έμφραξη του σωλήνα εξόδου, ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί άμεσα στην απόφραξη του μέχρι το επόμενο σημείο ελέγχου του εν 

λόγω σωλήνα με δικά του κατάλληλα μέσα. 

4. Καταγραφή από τον Ανάδοχο τυχόν προβλήματος, φθοράς ή απώλειας των μεταλλικών 

καλυμμάτων ή φθορών στη δομή του φρεατίου και κατάθεση αναλυτικής οικονομικής και 

τεχνικής προσφοράς για την επισκευή τους. 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

Κωδικός 

συμβόλου 

Ποσότητα 

(τεμ.) 

Διαστάσεις Περιγραφή καναλιού / φρεατίου 

Α 1 1 Φ2,50mm 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=3m 

Φρεάτιο αντλιών λυμάτων του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας με 

μεταλλικά καπάκια. Με τρεις αντλίες παροχής Q=25m3/h και 

μανομετρικού Η=10mΥΣ έκαστη. Ελάχιστος όγκος υγρών / 

αιωρούμενων στερεών προς άντληση 5m3 

Α 2 1 4,10 Χ 2,20m 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=8m 

Φρεάτιο αντλιών λυμάτων του επταωρόφου τμήματος του 

κεντρικού κτιρίου με μεταλλικά καπάκια. Με τρεις αντλίες 

παροχής Q=30m3/h και μανομετρικού Η=15mΥΣ έκαστη. 

Ελάχιστος όγκος υγρών / αιωρούμενων στερεών προς άντληση 

5m3 

Λ 1 2,80 Χ 1,20m 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=1,75

m 

Φρεάτιο Λιποσυλλέκτη Μαγειρείων, με δύο θαλάμους και 

μεταλλικά καπάκια. Ελάχιστος όγκος υγρών / αιωρούμενων 

στερεών προς άντληση 3,80 m3. Μετά την άντληση και τον 

καθαρισμό, πλήρωση φρεατίου με νερό μέχρι την στάθμη των 

0,80m (όγκος νερού 2,50 m3) 

Η 1 0,70 Χ 0,70m Κεντρικό φρεάτιο σύνδεσης αγωγών αποχέτευσης λυμάτων 

από αντλιοστάσια Α1, Α2 και κτίριο «Γ. Γεννηματά» με τον 

αγωγό της ΔΕΥΑΠ 

Πίνακας 3. Αντλιοστάσια λυμάτων, ειδικά φρεάτια και λιποσυλλέκτης 
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ΣΤ. Φρεάτια δαπέδου, αντλιοστάσια υγρών αποστράγγισης μηχανοστασίου & ομβρίων υδάτων και 

αίθρια υπογείου κτιρίου «Γ. Γεννηματάς».. 

Στο υπόγειο του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» υπάρχουν δύο (2) αίθρια υπογείου ΑΥ1 & ΑΥ2, δύο (2) φρεάτια 

αντλιοστασίων ΑΟ1 & ΑΟ2 με δύο (2) εμβαπτιζόμενες αντλίες έκαστο καθώς και έντεκα (11) φρεάτια 

δαπέδου ΦΔ 1-11 με μεταλλική σχάρα διαστάσεων 0,20 Χ 0,20m συνδεδεμένα με τα αντλιοστάσια. Το 

δίκτυο αυτό συλλέγει και απομακρύνει από το υπόγειο υγρά αποστράγγισης του μηχανοστασίου καθώς 

και τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στα δύο αίθρια του υπογείου. Λόγω των ειδικών συνθηκών 

που επικρατούν σε υπόγειους χώρους και φρεάτια, δηλαδή η ύπαρξη μόνο περιορισμένου τεχνητού 

φωτισμού και ο περιορισμένος αερισμός που συνδυάζεται με τη πιθανή δημιουργία επικίνδυνων 

αναθυμιάσεων στους υπόγειους χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί για το 

προσωπικό του τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και φορητές 

συσκευές φωτισμού. Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί τις παρακάτω εργασίες: 

1. Πλήρης καθαρισμός / απόφραξη διάκενων μεταλλικών σχαρών των φρεατίων δαπέδου ΦΔ 1-11 

και πλύσιμο τους με κατάλληλο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης του Αναδόχου. 

2. Άντληση υγρών / αιωρούμενων στερεών από τα φρεάτια των δύο (2) αντλιοστασίων (ελάχιστος 

όγκος αντλούμενων υγρών από φρεάτιο ΑΟ1: 1 m3 και από το ΑΟ2: 2 m3 – σε περίπτωση βλάβης 

των αντλιών, ο όγκος αυτός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος). 

3. Καθαρισμός στο εσωτερικό των δύο (2) φρεατίων αντλιοστασίων ΑΟ1 & ΑΟ1, των έντεκα (11) 

φρεατίων δαπέδου ΦΔ 1-11 και των δύο (2) αιθρίων του υπογείου ΑΥ1 & ΑΥ2 και απομάκρυνση 

απορριμμάτων, φύλλων, χωμάτων, μπαζών. Όλα τα υλικά που θα συλλεχθούν, να 

απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή των φρεατίων και των αιθρίων και να απορριφθούν 

από τον Ανάδοχο με δικά του μέσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

4. Αμέσως μετά τον καθαρισμό τους, να γίνει πλύσιμο του εσωτερικού των φρεατίων και των 

αιθρίων με κατάλληλο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης του Αναδόχου. 

5. Πλήρωση των φρεατίων αντλιοστασίων με νερό μέχρι την στάθμη του περίπου 0,8 m (όγκος 

νερού φρεατίου ΑΟ1: 1m3  & ΑΟ2: 2m3) και έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των αντλιών. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί προβληματική ή μη λειτουργία των αντλιών, ο Ανάδοχος οφείλει να 

ενημερώσει άμεσα, με ξεχωριστό δελτίο εργασιών, την Τεχνική Υπηρεσία για τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την επισκευή τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί έμφραξη του σωλήνα 

κατάθλιψης των αντλιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί άμεσα στην απόφραξη του σωλήνα 

αυτού μέχρι το επόμενο συνδεδεμένο φρεάτιο (ελέγχου ή με σχάρα) με δικά του κατάλληλα 

μέσα. 
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6. Καταγραφή από τον Ανάδοχο τυχόν προβλήματος, φθοράς ή απώλειας των μεταλλικών σχαρών / 

καλυμμάτων ή φθορών στη δομή των φρεατίων αντλιοστασίων και δαπέδου καθώς και των 

αιθρίων του υπογείου και των υπερκείμενων σχαρών προστασίας τους (καλύπτουν την οροφή 

των δύο αιθρίων στο επίπεδο του προαύλιου χώρου) και κατάθεση αναλυτικής οικονομικής και 

τεχνικής προσφοράς για την επισκευή τους.  
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ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΙΘΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Κωδικός 

συμβόλου 

Ποσότητα 

(τεμ.) 

Διαστάσεις Περιγραφή καναλιού / φρεατίου 

ΑΟ 1 1 1,05 Χ 0,95m 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=1,5m 

Φρεάτιο αντλιών ομβρίων αιθρίου ΑΥ1 (περιλαμβάνει την 

δεξαμενή πετρελαίου του Η/Ζ του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς»), 

με δύο (2) αντλίες και μεταλλική σχάρα διαστάσεων 1,05 Χ 

0,95m. Ελάχιστος όγκος υγρών / αιωρούμενων στερεών 

προς άντληση 1m3. Δέχεται ύδατα από το δάπεδο του 

αιθρίου ΑΥ 1 και από το φρεάτιο δαπέδου ΦΔ 11 που 

βρίσκεται στο ίδιο αίθριο. 

ΑΟ 2 1 2,30 Χ 1,05m 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=2,2 m 

Φρεάτιο αντλιών αποστράγγισης μηχανοστασίου στο 

υπόγειο του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» με δύο (2) αντλίες και 

μεταλλικό καπάκι διαστάσεων 0,50 Χ 0,50m. Ελάχιστος 

όγκος υγρών / αιωρούμενων στερεών προς άντληση 2m3. 

Δέχεται υγρά από τα φρεάτια δαπέδου ΦΔ 1-10. 

ΦΔ 1-7 7 0,20 Χ 0,20m Φρεάτια δαπέδου στο δάπεδο του διαδρόμου στο υπόγειο 

του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» με μεταλλική σχάρα 

διαστάσεων 0,20 Χ 0,20m. 

ΦΔ 8-9 2 0,20 Χ 0,20m Φρεάτια δαπέδου στο δάπεδο του Μηχανοστασίου 

Κλιματισμού, στο υπόγειο του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» με 

μεταλλική σχάρα διαστάσεων 0,20 Χ 0,20m. 

ΦΔ 10 1 0,20 Χ 0,20m Φρεάτιο δαπέδου στο δάπεδο του αιθρίου ΑΥ2 (πλησίον 

του Μηχανοστασίου Κλιματισμού), στο υπόγειο του κτιρίου 

«Γ. Γεννηματάς» με μεταλλική σχάρα διαστάσεων 0,20 Χ 

0,20m. 

ΦΔ 11 1 0,20 Χ 0,20m Φρεάτιο δαπέδου στο δάπεδο του αιθρίου ΑΥ1 (πλησίον 

του Η/Ζ και των μετασχηματιστών), στο υπόγειο του κτιρίου 

«Γ. Γεννηματάς» με μεταλλική σχάρα διαστάσεων 0,20 Χ 

0,20m. 

ΑΥ 1 1 7,80 Χ 2,94m, 

βάθος=3,40m 

Αίθριο πλησίον του Η/Ζ και των μετασχηματιστών, στο 

υπόγειο του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» με μεταλλική σχάρα 

προστασίας στην οροφή του (στο επίπεδο του προαύλιου 

χώρου). 

ΑΥ 2 1 6,80 Χ 3,10m, 

βάθος=3,40m 

Αίθριο πλησίον του Μηχανοστασίου Κλιματισμού, στο 

υπόγειο του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» με μεταλλική σχάρα 

προστασίας στην οροφή του (στο επίπεδο του προαύλιου 

χώρου). 

Πίνακας 4. Φρεάτια κτιρίου "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 
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Ζ. Φρεάτιο αποστράγγισης δαπέδου 2ου υπογείου και επιδαπέδιες δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων 

πυρηνικής ιατρικής και εργαστηρίων στο 2ο υπόγειο του διώροφου τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου. 

Στο 2ο υπόγειο του διώροφου τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου υπάρχει ένα (1) φρεάτιο αποστράγγισης 

του δαπέδου ΦΑΔ με δύο (2) εμβαπτιζόμενες αντλίες και δύο (2) επιδαπέδιες δεξαμενές επεξεργασίας 

λυμάτων, μία (1) για τα λύματα της πυρηνικής ιατρικής ΔΕΠ και μία (1) για τα εργαστηριακά λύματα ΔΕΕ. 

Κάθε μία από τις δεξαμενές επεξεργασίας διαθέτει από δύο (2) φυγοκεντρικές αντλίες για τη μετάγγιση 

των αδρανοποιημένων λυμάτων (μετά από παραμονή τους για 20 λεπτά στις δεξαμενές) στο δίκτυο 

αποχέτευσης αστικών λυμάτων. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο 2ο υπόγειο του 

κεντρικού κτιρίου, δηλαδή η ύπαρξη μόνο περιορισμένου τεχνητού φωτισμού και ο περιορισμένος 

αερισμός που συνδυάζεται με τη πιθανή δημιουργία επικίνδυνων αναθυμιάσεων στους υπόγειους 

χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί για το προσωπικό του τα προβλεπόμενα 

από την νομοθεσία κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και φορητές συσκευές φωτισμού. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να υλοποιεί τις παρακάτω εργασίες: 

1. Άντληση υγρών / αιωρούμενων στερεών από το φρεάτιο αποστράγγισης και τις δύο (2) 

δεξαμενές επεξεργασίας (ελάχιστος όγκος αντλούμενων υγρών από φρεάτιο αποστράγγισης 

ΦΑΔ: 0,25 m3 ,από τη δεξαμενή ΔΕΕ: 4 m3 και από τη δεξαμενή ΔΕΠ: 2,8 m3 – σε περίπτωση 

βλάβης των αντλιών, οι όγκοι ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι). 

2. Καθαρισμός στο εσωτερικό του φρεατίου αποστράγγισης και των δύο (2) δεξαμενών 

επεξεργασίας. Όλα τα υγρά / αιωρούμενα στερεά που θα αντληθούν καθώς και τα υλικά που θα 

συλλεχθούν κατά τον καθαρισμό, να απομακρυνθούν άμεσα από το Νοσοκομείο και να 

απορριφθούν από τον Ανάδοχο με δικά του μέσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

3. Αμέσως μετά τον καθαρισμό του φρεατίου αποστράγγισης και των δύο (2) δεξαμενών 

επεξεργασίας, να γίνει πλύσιμο του εσωτερικού τους με κατάλληλο πλυστικό μηχάνημα υψηλής 

πίεσης του Αναδόχου. 

4. Πλήρωση του φρεατίου αποστράγγισης και των δύο (2) δεξαμενών επεξεργασίας με νερό μέχρι 

την στάθμη του περίπου 0,8 m (όγκος νερού φρεατίου αποστράγγισης ΦΑΔ: 0,4m3 , δεξαμενών 

ΔΕΕ: 4,4m3  & ΔΕΠ: 2,8m3) και έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των αντλιών. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί προβληματική ή μη λειτουργία των αντλιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει 

άμεσα, με ξεχωριστό δελτίο εργασιών, την Τεχνική Υπηρεσία για τις απαιτούμενες ενέργειες για 

την επισκευή τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί έμφραξη του σωλήνα κατάθλιψης 

των αντλιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί άμεσα στην απόφραξη του σωλήνα αυτού μέχρι το 

επόμενο συνδεδεμένο φρεάτιο (ελέγχου ή με σχάρα) με δικά του κατάλληλα μέσα. 
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5. Καταγραφή από τον Ανάδοχο τυχών προβλημάτων ή φθορών στη δομή του φρεατίου 

αποστράγγισης και των δύο (2) δεξαμενών επεξεργασίας και κατάθεση αναλυτικής οικονομικής 

και τεχνικής προσφοράς για την επισκευή τους. 

 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 2ΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. 

Κωδικός 

συμβόλου 

Ποσότητα 

(τεμ.) 

Διαστάσεις Περιγραφή καναλιού / φρεατίου 

ΦΑΔ 1 1, Χ 0,5m 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=0,8m 

Φρεάτιο αποστράγγισης δαπέδου με δύο (2) 

εμβαπτιζόμενες αντλίες. Ελάχιστος όγκος υγρών / 

αιωρούμενων στερεών προς άντληση 0,25m3. Δέχεται 

ύδατα από το δάπεδο του 2ου υπογείου του διώροφου 

τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου.  

ΔΕΕ 1 2,50 Χ 2,50m 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=0,8 m 

Επιδαπέδια δεξαμενή επεξεργασίας εργαστηριακών 

λυμάτων με δύο (2) φυγοκεντρικές αντλίες. Ελάχιστος όγκος 

υγρών / αιωρούμενων στερεών προς άντληση 4m3. Δέχεται 

εργαστηριακά υγρά προς επεξεργασία και αδρανοποίηση 

(μετά από 20 λεπτά παραμονής εντός της δεξαμενής) από 

τα εργαστήρια στο διώροφο τμήμα του Κεντρικού Κτιρίου. 

ΔΕΠ 1 2,00 Χ 2,00m 

(εσωτερικά), 

μέγιστο 

βάθος=0,8 m 

Επιδαπέδια δεξαμενή επεξεργασίας λυμάτων πυρηνικής 

ιατρικής με δύο (2) φυγοκεντρικές αντλίες. Ελάχιστος όγκος 

υγρών / αιωρούμενων στερεών προς άντληση 2,8m3. 

Δέχεται υγρά προς επεξεργασία και αδρανοποίηση (μετά 

από 20 λεπτά παραμονής εντός της δεξαμενής) από τα 

εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής στο διώροφο τμήμα του 

Κεντρικού Κτιρίου. 

Πίνακας 5. Φρεάτιο αποστράγγισης και δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων στο 2
ο
 υπόγειο του διώροφου τμήματος του Κεντρικού 

Κτιρίου. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Να κατατεθεί ξεχωριστή Οικονομική και Τεχνική Προσφορές. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν κατά την σύνταξη των Τεχνικών Προσφορών τους την δομή, 

την σειρά, την αρίθμηση και την ορολογία (χώρων και εξοπλισμού) των συγκεκριμένων τεχνικών 

προδιαγραφών με σκοπό την ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη τόσο αξιολόγηση των 

προσφορών, όσο και την παρακολούθηση των εργασιών από τις σχετικές επιτροπές. Επιπλέον, οι 

υποψήφιοι πρέπει να δεσμευτούν εγγράφως για την συμβατότητα των εργασιών που θα εκτελεστούν και 

των όποιων υλικών χρησιμοποιηθούν με αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές 

προδιαγραφές. Η γνωστοποίηση όλων αυτών των στοιχείων να γίνει με την επισύναψη, στην τεχνική 
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προσφορά τους, φωτοτυπιών τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των υλικών αυτών στις οποίες να 

φαίνονται ευκρινώς τα σχετικά στοιχεία. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στους χώρους που βρίσκονται τα φρεάτια, τα 

κανάλια, τα αντλιοστάσια και οι σχετικές σωληνώσεις που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και 

στις οποίες θα εκτελούνται εργασίες τακτικής (προληπτικής) συντήρησης και σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο των χώρων και την Τεχνική Υπηρεσία: 

o να επιμετρήσει και να καταγράψει τις ακριβείς διαστάσεις, τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των 

προς συντήρηση εγκαταστάσεων, 

o να παρατηρήσει και να καταγράψει τις ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας και λειτουργίας που 

επικρατούν εντός και πέριξ των χώρων των εγκαταστάσεων, 

ώστε να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης. Να κατατεθεί, επί ποινή 

αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση για όλα τα παραπάνω. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος να παραλάβει από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου, σε δική του φορητή ηλεκτρονική μνήμη (usb memory stick) μεγέθους τουλάχιστον 8GB, τα 

ηλεκτρονικά αρχεία (τύπου PDF και DWG) των πινάκων και των σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 

παρούσες τεχνικές προδιαγραφές για να τυπώσει όσα από αυτά χρειάζεται για την διευκόλυνση της 

εκτέλεσης των εργασιών.  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες τακτικής συντήρησης καθώς και οι εργασίες έκτακτης συντήρησης – απόφραξης ή επισκευής 

να εκτελούνται σε ημέρες και ώρες που δεν θα επηρεάζεται η λειτουργία των χώρων εντός τον οποίων 

εκτελούνται οι εργασίες, καθώς και των γειτνιαζόντων τμημάτων και υπαίθριων χώρων του 

Νοσοκομείου, και πάντα κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία. Επίσης οι εργασίες να 

πραγματοποιούνται, κατά το δυνατόν, με την παρουσία προσωπικού που θα καθοριστεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία. 

 

Ειδικότερα: 

o Εργασίες έκτακτης συντήρησης 

Να υλοποιούνται εντός 48 ωρών, μετά από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου. Σε 

περίπτωση που απαιτείται άμεση απόφραξη σε κρίσιμα σημεία, όπως σε αντλιοστάσια, φρεάτια, 

σωληνώσεις, σιφώνια ομβρίων ή λυμάτων σε υπόγειους χώρους ή σε χώρους νοσηλείας – 

ιατρείων, να υλοποιούνται εντός 8 ωρών, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση του Νοσοκομείου. Η 

ειδοποίηση θα γίνεται από τουλάχιστον δύο (2) συγκεκριμένες τηλεφωνικές γραμμές του 

Νοσοκομείου προς συγκεκριμένες τηλεφωνικές γραμμές του Αναδόχου (τουλάχιστον μία 

σταθερή γραμμή και μία κινητού τηλεφώνου) που θα πρέπει να λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη 
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βάση. Οι συγκεκριμένες τηλεφωνικές γραμμές του Νοσοκομείου και του Αναδόχου πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο κείμενο της σύμβασης. 

o Εργασίες τακτικής συντήρησης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει την πρώτη επέμβασή του (καθαρισμός – συντήρηση) σε όλα 

τα περιγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές στοιχεία του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων / 

λυμάτων / λιποσυλλέκτη αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, εντός 3-4 εργάσιμων 

ημερών, και να καταθέσει εντός μίας εβδομάδας πρόγραμμα, εγγράφως, για την υλοποίηση των 

επόμενων τακτικών επισκέψεων. Μία εβδομάδα πριν την υλοποίηση της κάθε 

προγραμματισμένης επίσκεψης συντήρησης να προηγείται ενημερωτικό e-mail του Αναδόχου 

στο οποίο θα απαντά η Τεχνική Υπηρεσία καταφατικά ή θα μπορεί να ζητήσει μετάθεση της 

ημερομηνίας υλοποίησης κατά μία εβδομάδα. Και τα δύο e-mail (ή και όποιο επιπλέον, 

εναλλακτικό, e-mail επιθυμούν), Αναδόχου και Τεχνικής Υπηρεσίας, πρέπει να συμπεριληφθούν 

στο κείμενο της σύμβασης. Η απαιτούμενη συχνότητα τακτικών συντηρήσεων είναι η εξής: 

 Κανάλια και φρεάτια συλλογής ομβρίων υδάτων με ή χωρίς μεταλλική σχάρα: Οι 

απαιτούμενες εργασίες να υλοποιούνται από τον Ανάδοχο κάθε εξάμηνο (Φθινόπωρο και 

Άνοιξη). 

 Φρεάτια αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων Ο1 και Ο2: Οι απαιτούμενες εργασίες να 

υλοποιούνται από τον Ανάδοχο κάθε εξάμηνο (Φθινόπωρο και Άνοιξη). 

 Φρεάτια αντλιοστασίων λυμάτων Α1 και Α2: Οι απαιτούμενες εργασίες να υλοποιούνται 

από τον Ανάδοχο κάθε τρεις μήνες (4 φορές το χρόνο), ταυτόχρονα με τον καθαρισμό του 

Λιποσυλλέκτη. 

 Φρεάτιο Λιποσυλλέκτη: Οι απαιτούμενες εργασίες να υλοποιούνται από τον Ανάδοχο 

κάθε τρεις μήνες (4 φορές το χρόνο). 

 Φρεάτια δαπέδου, αντλιοστάσια υγρών αποστράγγισης μηχανοστασίου & ομβρίων 

υδάτων και αίθρια υπογείου κτιρίου «Γ. Γεννηματάς»: Οι απαιτούμενες εργασίες να 

υλοποιούνται από τον Ανάδοχο κάθε εξάμηνο (Φθινόπωρο και Άνοιξη). 

 Φρεάτιο αποστράγγισης δαπέδου 2ου υπογείου και επιδαπέδιες δεξαμενές επεξεργασίας 

λυμάτων πυρηνικής ιατρικής και εργαστηρίων στο 2ο υπόγειο του διώροφου τμήματος 

του Κεντρικού Κτιρίου: Οι απαιτούμενες εργασίες να υλοποιούνται από τον Ανάδοχο 

κάθε χρόνο. 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης – απόφραξης ή επισκευής θα πρέπει να λάβει όλα τα 

απαιτούμενα από τη Νομοθεσία μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του 

Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Ειδικότερα, κατά 
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την διάρκεια των εργασιών του σε φρεάτια, αντλιοστάσια ή κανάλια στα οποία θα πρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι ή η 

σχάρα, ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (κάγκελα, σημάνσεις κ.α.) για την αποφυγή 

πτώσης ατόμων ή οχημάτων εντός αυτών. Κατά την εργασία των συνεργείων του Αναδόχου πλησίον οχημάτων θα 

πρέπει να δοθεί προσοχή για τη μη πρόκληση βλάβης σε αυτά. Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για τη μη πρόκληση 

σπινθήρων, φωτιάς, διαρροών νερού, αποχετεύσεων και ιατρικών αερίων, απροειδοποίητων διακοπών 

ηλεκτροδότησης τόσο στους χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες όσο και σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν τρυπήματα ή σκαψίματα που μπορεί να απαιτηθούν σε διάφορα 

δομικά στοιχεία, να πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο έλεγχο και κατόπιν συνεννόησης με την 

Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ για την αποφυγή βλαβών στο κτίριο ή σε άλλες εγκαταστάσεις. Για όσες 

φθορές σε δομικά στοιχεία (πατώματα, τοίχους, κουφώματα, ψευδοροφές κ.α.) ή και σε 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα προκύψουν κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων 

εργασιών, να ενημερωθεί άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία από τον Ανάδοχο για να τις ελέγξει. Οι φθορές 

αυτές, είτε επηρεάζουν την στατική επάρκεια και την ασφάλεια των κτιρίων είτε την λειτουργία 

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως και άμεσα, με έξοδα και ευθύνη 

του Αναδόχου, από ειδικευμένο προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις (με επισκευή, χρωματισμό, 

αντικατάσταση κ.α. εργασίες) και υλικά. Επίσης, με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου να αποκατασταθούν 

άμεσα όποιες ζημιές μπορεί να προκληθούν σε γειτονικούς χώρους, λόγω των προαναφερθέντων 

βλαβών ή και διαρροών, διακοπών παροχής ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.. Σε περίπτωση που 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών έκτακτης ή τακτικής συντήρησης, προκληθούν από το 

συνεργείο του Αναδόχου πλημμύρες σε χώρους του Νοσοκομείου ή βλάβες σε εξοπλισμό του 

Νοσοκομείου ή επισκεπτών (π.χ. πάσης φύσεως μηχανήματα, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, οχήματα κ.α.) ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών με δική του 

επιβάρυνση ή και την αποζημίωση των δικαιούχων. Όλες οι οπές σε δομικά στοιχεία, όπως τοίχοι, 

πατώματα, οροφές, πόρτες, παράθυρα, πρέπει να σφραγίζονται πλήρως, αμφίπλευρα και με τα 

κατάλληλα υλικά για να εξασφαλιστεί η στεγανότητα και η διατήρηση του προβλεπόμενου από την 

Νομοθεσία, βαθμού προστασίας από την μετάδοση φωτιάς και καπνού από και προς γειτονικούς 

χώρους.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Απαιτείται 

πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών 

κλπ. Σε περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν σημαντική όχληση και αρνητική επίδραση στη λειτουργία 

ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α. εργασιών του Νοσοκομείου, η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 

διακόψει προσωρινά τις εργασίες μέχρις ότου δεν εμποδίζονται οι λειτουργίες του Νοσοκομείου ή να 

καθορίσει άλλες ώρες για την εκτέλεση των εργασιών. 

Απαιτείται για λόγους ασφαλείας η άμεση απομάκρυνση τυχόν μπαζών και αχρήστων υλικών και υλικών 

συσκευασίας από τους χώρους που εκτελούνται οι εργασίες και τους κοινόχρηστους χώρους του 
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Νοσοκομείου (συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου) ενώ θα πρέπει να καθαριστεί ή και να 

πλυθεί το χώρος γύρω από τα φρεάτια / κανάλια. Τα υλικά που θα απομακρυνθούν να απορριφθούν από 

τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρακάτω παραγράφου «Υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση 

των εργασιών – Παραλαβή». 

Οι όποιες επεμβάσεις, επισκευές ή προσθήκες γίνουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις (δομικά στοιχεία και 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), να πληρούν και τις απαιτήσεις του ισχύοντος Γενικού 

Οικοδομικού Κανονισμού. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες 

καθαρούς και λειτουργικούς. Να απομακρυνθούν άμεσα τα άχρηστα υλικά και υλικά συσκευασίας σε 

χώρους απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει: 

o τα άχρηστα υλικά συσκευασίας στους εξωτερικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης και 

o τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια στους κοινούς πράσινους ή κίτρινους κάδους σκουπιδιών. 

o τα μπάζα και τα άχρηστα αποξηλωθέντα υλικά και εξοπλισμός σε κατάλληλους κάδους με δική 

του χρέωση. 

o τα λύματα, τα απορρίμματα, τα χώματα, τα μπάζα κ.α υλικά που θα συλλεχθούν από φρεάτια, 

κανάλια και αντλιοστάσια σε κατάλληλες, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, υποδομές 

υποδοχής λυμάτων. 

Μετά το τέλος της κάθε μίας ημερήσιας επίσκεψης των συνεργείων για την εκτέλεση μέρους των 

εργασιών έκτακτης ή τακτικής συντήρησης, ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει αριθμημένο διπλότυπο 

ημερήσιο δελτίο εργασιών το οποίο θα συνυπογράφεται και από τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

που θα έχει παρακολουθήσει τις εργασίες. Σε αυτό το δελτίο ο Ανάδοχος θα γράφει αναλυτικά τις 

εργασίες που υλοποίησε στα επιμέρους στοιχεία των δικτύων με τους κωδικούς ονομασίας / αρίθμησης 

που αναφέρονται στο κείμενο, τους πίνακες και τα σχέδια των τεχνικών προδιαγραφών και τα οποία θα 

περιλαμβάνονται στο κείμενο της ετήσιας σύμβασης. Στο δελτίο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός 

χώρος για να σημειωθούν παρατηρήσεις τόσο από το συνεργείο του ανάδοχου όσο και από τον 

υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα έχει παρακολουθήσει τις εργασίες. Μετά την υπογραφή του 

δελτίου, ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας θα παραλαμβάνει το ένα στέλεχος του δελτίου. Στα όποια 

τιμολόγια εκδοθούν στη συνέχεια από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί 

των σχετικών ημερήσιων δελτίων εργασιών. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής, ανθεκτικής και ασφαλούς λειτουργίας των υπό συντήρηση ή και 

επισκευή αποχετευτικών εγκαταστάσεων (φρεατίων, καναλιών, αντλιοστασίων) για το χρονικό διάστημα 
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μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε ένα στοιχείο των δικτύων (όπως αυτές 

καθορίζονται στην παράγραφο ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ). 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το συνολικό κόστος για όλες τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης φρεατίων, καναλιών, και 

αντλιοστασίων εκτιμάται στις εικοσιτέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τοπογραφικό διάγραμμα του Γ.Ν.Π. επί της οδού Καλαβρύτων 37 
Απεικόνιση φρεατίων, καναλιών, αντλιοστασίων 
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Εικόνα 7. Τοπογραφικό διάγραμμα του ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας» επί της οδού Καλαβρύτων 37. 

Ενδεικτικές φωτογραφίες στοιχείων των προς συντήρηση δικτύων 
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Φρεάτιο Ζ 

 
Φρεάτιο Η 
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