
 

    

ΘΕΜΑ : Τεχνικές Προδιαγραφές ετήσιας συντήρησης και επισκευής 

κλιματιστικών, Fan Coils. 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Πρόκειται για την σύναψη τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την ετήσια προληπτική συντήρη-

ση & επισκευή σε περίπτωση βλάβης, των πιο κάτω αναφερόμενων αυτόνομων κλιματιστικών μο-

νάδων και Fan Coils: 

1: (361) Τριακόσια εξήντα ένα FanCoils οροφής. 

2: (4) Τέσσερα FanCoils δαπέδου (Διακτιριακό). 

3: (230) Διακόσια τριάντα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (splitunit) τοίχου. 

4: (8) Οκτώ κλιματιστικών οροφής διαιρούμενου τύπου (split unit).  

5: (6) Έξη κλιματιστικές, τύπου ντουλάπας. 

 

  



 

Ο ανάδοχος κατά την έναρξη των εργασιών να διαθέτει τα κάτωθι υλικά για την αποκατάσταση 

βλαβών στα fan coils του διωρόφου. 

 30 θερμοστάτες AERMECWMT 10 

 5 μοτέρ VCF βάνας με κωδικό 9206230 για Fan Coil AERMECFCX 34 P 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης όλων των παραπάνω θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

1. Εργασίες εποχιακής προληπτικής συντήρησης ανά εξάμηνο (μια στην αρχή της θερινής 

και μία στην αρχή της χειμερινής περιόδου). 

2. Εργασίες προληπτικής συντήρησης ανά τρίμηνο. 

3. Άμεση αποκατάσταση βλαβών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Όλα τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης-βλαβών των Fan coil και κλιματιστικών όπως ψυκτικά υ-

γρά, φίλτρα αέρος, πυκνωτές κλπ, και μικροϋλικά, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επιπροσθέτως, σε 

περίπτωση φθορών που οφείλονται σε κακοτεχνία ή αμέλεια του συντηρητή θα αποκαθίστανται 

από τον ίδιο συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν δαπάνης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που τυ-

χόν απαιτηθούν.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για 

την αναγκαιότητα της προμήθειας των απαραίτητων υλικών αναγκαίων για την εκτέλεση εργασιών 

αποκατάστασης βλαβών για την έρρυθμη λειτουργία όλων των αναφερόμενων εγκαταστάσεων του 

Νοσοκομείου. Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, τόσο για τις εργασίες συντήρησης, όσο και 

για τις εργασίες άρσης βλαβών αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του αναδόχου. 

Τοπικές μονάδες FANCOIL (Οροφής -Δαπέδου): 

H Συντήρηση και έλεγχος των ρυθμίσεων θα γίνεται δύο (2) φορές στην διάρκεια του έτους 

(πριν την έναρξη της θερινής χειμερινής και της χειμερινής περιόδου). 

H Συντήρηση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες. 

1. Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 

2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας ανεμιστήρα. 



 

3. Έλεγχος διακοπτών (αισθητηρίων) χειμώνα -θέρους. 

4. Έλεγχος διακοπτών τριών (3) ταχυτήτων. 

5. Έλεγχος τριόδων βανών. 

6. Καθαρισμός και απόφραξη λεκάνης συμπυκνωμάτων. 

7. Έλεγχος διαρροών στοιχείων – συνδέσεων από συμπυκνώματα και αποκατάσταση με μό-

νωση αυτών (π.χ τρίοδες βάνες, συνδέσεις των αποχετεύσεων, μεταλλικά μέρη κλπ). 

8. Καθαρισμός αποχέτευσης. 

9. Καθαρισμός φυγοκεντρικών ανεμιστήρων. 

10. Καθαρισμός φίλτρων και περσίδων. 

11. Αντικατάσταση φίλτρων εάν χρειάζεται λόγω μη καλής κατάστασης. 

 

Κλιματιστικά Διαιρούμενου Τύπου (SPLITUNIT) : 

H Συντήρηση και έλεγχος των ρυθμίσεων θα γίνεται δύο (2) φορές στην διάρκεια του έτους 

(πριν την έναρξη της χειμερινής και της θερινής περιόδου). 

H Συντήρηση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες. 

1. Καθαρισμός φίλτρων, περσίδων και του εσωτερικού ανεμιστήρα. 

2. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων εξάτμισης και συμπύκνωσης με κατάλληλο εγκεκριμέ-

νο αντιμικροβιακό υγρό. 

3. Έλεγχος ομαλής λειτουργία των ανεμιστήρων και της σωστής φοράς περιστροφής τους. 

4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυ-

κτικού μέσου, θα εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυ-

κτικό κύκλωμα και θα συμπληρώνεται με την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου. 

5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. 

6. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων των ψυκτικών κυκλω-

μάτων. 



 

7. Έλεγχος των επιμέρους εξαρτημάτων των μονάδων και καλής λειτουργίας των χειριστηρί-

ων.  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ημερολόγιο στο 

οποίο να καταγράφεται κάθε συμβάν που αφορά το έργο. Επιπροσθέτως, να καταχωρούνται όλες οι 

παρατηρούμενες βλάβες καθώς και οι εργασίες που θα γίνονται για την άρση αυτών και οι εργασίες 

προληπτικής συντήρησης ή οποιονδήποτε σχετικά στοιχεία στην σύμβαση απαιτούνται. 

Το ημερολόγιο αυτό να φυλάσσεται στο γραφείο του αναδόχου και να παραδίδεται αντίγραφο 

στη Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται με την προσφορά τους να καταθέσουν τιμοκατάλογο για 

όλα τα υλικά που πιθανόν θα χρησιμοποιήσουν. Για υλικά που πιθανόν να μην προβλέπονται από 

τον ανωτέρω πίνακα, θα δίνεται προσφορά από τον ανάδοχο στο νοσοκομείο προς έγκριση, πριν 

την χρήση τους. 

Το Νοσοκομείο θα τηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για τις πά-

σης φύσεως εργασίες από προμηθευτή διαφορετικό από τον ανάδοχο, εφόσον δεν κρίνει συμφέ-

ρουσα την προσφορά του αναδόχου. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται 

με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για να πραγματοποιήσει τις σχετικές εργασίες όταν του 

παραδοθούν τα ανταλλακτικά 

Να υποβληθεί ξεχωριστή «Οικονομική Προσφορά» και «Τεχνική Προσφορά». Στην «Τεχνική 

Προσφορά» να αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται, καθώς και το χρο-

νοδιάγραμμα αυτών. Ο ανάδοχος στο τέλος κάθε προγραμματισμένης συντήρησης θα πρέπει να 

παραδίδει δελτίο συντήρησης, στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργα-

σίες που πραγματοποιήθηκαν, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα στοιχεία των μηχα-

νημάτων στα οποία έγινε η συντήρηση (π.χ. serialnumber μηχανήματος, η τοποθεσία του κ.λ.π.).  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει αδειούχο ψυκτικό, ο οποίος θα βρίσκεται άμεσα στο 

χώρο του Νοσοκομείου (εντός δύο (2) ωρών) καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η επισκευή των 

βλαβών να γίνεται άμεσα και για μικρές βλάβες εντός μίας εργάσιμης ημέρας. 

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομεί-

ου και παρουσία ενός από τους υπαλλήλους της. Το νοσοκομείο θα διευκολύνει την είσοδο του συ-

ντηρητή της εταιρείας σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου. Όλες οι εργασίες στους χώρους του 



 

νοσοκομείου να γίνονται χωρίς να επηρεάζουν τη λειτουργία του (όσο είναι δυνατό), σε συνεννόη-

ση με τους υπεύθυνους των χώρων. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των ερ-

γασιών, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους νοσηλευόμενους και τους επισκέπτες του 

Νοσοκομείου. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει 

1. Όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των εγκα-

ταστάσεων (κλιματιστικών και Fan coils) που αναφέρονται στις προδιαγραφές. Οι εργασίες 

να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υπο-

δείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής.  

2. Την συνεχή εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού, την αντικατάσταση 

εξαρτημάτων ή και επισκευή αυτών, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης, καθώς και 

την προληπτική συντήρηση. 

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, το Νοσοκομείο προμηθευτεί κάποιο νέο μηχάνημα, 

και δεν έχει συναφθεί σύμβαση με τον εκάστοτε προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος έχει την ευθύνη συ-

ντήρησης του μηχανήματος αυτού μέχρι τη λήξη της εγγύησή του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδι-

αγραφές της παρούσης εισήγησης. 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού α καταθέσει υποχρεωτικά 

τα παρακάτω: 

 Τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας. 

 Βεβαίωση εμπειρίας εργασίας στην ειδικότητά τους, τουλάχιστον 5 έτη. 

 Βεβαίωση ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση όλων των σχετικών εγκαταστάσεων, υπο-

γεγραμμένη από τον Υποδ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας ή κάποιο άλλον υπεύθυνο μη-

χανικό του Τεχνικού Τμήματος. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό του και να διαθέτει επάρκεια α-

νταλλακτικών, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, κατά την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση αιφνίδιων και επειγουσών βλαβών καθώς και 



 

βλάβες μικρής έκτασης. Οποιαδήποτε, επιμέρους, αποκατάσταση βλάβης, ο ανάδοχος την ανα-

φέρει στην Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου, για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι υποψήφιοι μαζί με την τεχνική και την οικονομική προσφορά τους, οφείλουν να καταθέσουν 

τα παρακάτω έγγραφα με ποινή αποκλεισμού: 

1. Εγγυητική επιστολή: 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ 

2. Φύλλο συμμόρφωσης: Το Φύλλο συμμόρφωσης θα είναι αποδεκτό εάν απαντώνται όλα τα 

ζητούμενα κριτήρια, αναλυτικά, με παραπομπή σε κάθε απάντηση. 

3. Υπεύθυνη δήλωση: Αποδοχή όλων των τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Συμφωνία Προσφοράς: Φύλλο Συμμόρφωσης αποδεκτό με τεχνικές προδιαγραφές και ό-

ρους διακήρυξης. Ανταπόκριση στην προσκόμιση και αρτιότητα – πληρότητα περιεχομένου 

των δικαιολογητικών και εγγράφων που καθορίζει η διακήρυξη. (Πλην αυτών που θεωρού-

νται απαραίτητα με ποινή αποκλεισμού). 

5. Εμπειρία και ικανότητα: Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και εγκατα-

στάσεων ανάλογα με αυτές του Νοσοκομείου (ΠΧ Νοσοκομεία άνω των 400 κλινών). 

6. Επάρκεια Προσωπικού: Τα άτομα που θα απασχολούνται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμ-

βασης θα έχουν τα ζητούμενα προσόντα τα οποία θα αποδεικνύονται με την κατάθεση στην 

υπηρεσία, επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών και βεβαιώσεων προϋπηρεσιών.  

7. Πιστοποιητικά: Με ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος, να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλι-

σης ποιότητας ISO 9001:2008, συναφές με το αντικείμενο. 

8. Χρόνος Απόκρισης σε βλάβη: Επέμβαση σε διάστημα μικρότερο των 2 ωρών από την ώρα 

ειδοποίησης τους, σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού για την επισκευή του και αποκα-

τάσταση της λειτουργίας του, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα απαιτηθεί. Θα αξιολογηθεί η ε-

πέμβαση σε διάστημα συντομότερο των 2 ωρών. 

9. Κατάλογος εξοπλισμού: Κατοχή κατάλληλου εξοπλισμού και εργαλείων για την συντήρη-

ση του αναφερόμενου εξοπλισμού, την διάγνωση και επισκευή των βλαβών. 



 

10. Ασφάλεια: Τήρηση όλων των κανόνων και νόμων προς αποφυγή ατυχημάτων. 

 Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογούνται με βάση τα στοιχεία που θα προσκομίσει ο συμ-

μετέχων στην προσφορά του. 

Οργάνωση Συντήρησης: 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να οργα-

νώσει και να παραδώσει στο Νοσοκομείο μια έγγραφη κατάσταση με τα απαιτούμενων βασικών 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου 

που ανήκει στο πεδίο ευθύνης του. 

Επιπροσθέτως, καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί τα Δελτία Αναγγελίας Βλάβης ή Επισκευής, στα οποία εγ-

γράφονται καθημερινώς όλες οι παρατηρηθείς βλάβες και ανωμαλίες στο έργο όπως και οι εργασί-

ες που γίνονται για την άρση αυτών, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και γενικά οποιαδήποτε σχε-

τικά στοιχεία απαιτούνται.  

Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον επιβλέπονται. Τα Δελτία θα αρχειοθετούνται με ευ-

θύνη του ανάδοχου και θα φυλάσσονται στην Τεχνική Υπηρεσία. 

Κανονισμοί: 

Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με: 

1. Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία. 

2. Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, κλπ. 

3. Τους Κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς, Αγγλικούς, 

Γερμανικούς, Γαλλικούς), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί. 

4. Τις ισχύουσες προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας. 

5. Τις οδηγίες κατασκευαστών των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών. 

Οδηγίες που καθιστούν αμφίβολη την αποκατάσταση βλαβών. 

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την γνώμη ότι εδόθη εντολή από το Νοσο-

κομείο ή τον επιβλέποντα για κάποια εργασία η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή 



 

τη λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, 

τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει αμελλητί με έγγραφο στο 

Νοσοκομείο τις αντιρρήσεις του.  

Ασφάλεια Έργου: 

Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών.  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγεί-

ας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών 

υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του Νοσοκομείου, του προσωπικού 

του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και του προ-

σωπικού υπηρεσίας επίβλεψης, μόνον όταν ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση 

του έργου από προσωπικό του ανάδοχου. 

Ατυχήματα και Ζημιές στο Εργατικό Προσωπικό: 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από 

εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία απασχολεί. Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει το Νοσοκομείο 

από κάθε πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και 

επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του 

Νοσοκομείου.  

Ανωτέρω Βία: 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που δι-

αφεύγουν του ελέγχου του συμβαλλόμενου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και 

επιμέλεια ενός λογικού και συνετού συμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και 

αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν: 

1: Θεομηνίες, Φυσικές καταστροφές, Πλημμύρες, Σεισμοί, Πυρκαγιές. 

2: Απεργίες αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και μερών, επιβολή στρατιωτικού 

νόμου, πολεμική σύρραξη, εμπάργκο. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγρά-

φως αυτά και να προσκομίσει στο άλλο μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Κατά την 

διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε 



 

πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. Ει-

δικότερα σε ό,τι αφορά τον ανάδοχο, αυτός οφείλει έναντι τιμήματος που θα εκτιμηθεί και συμφω-

νηθεί αμοιβαία, να αποκαταστήσει τις ζημίες που προκαλούνται από τις παραπάνω αιτίες. 

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης : 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ανάδοχος και το Προσωπικό του ακολουθούν τις οδηγίες και 

τις εντολές του Νοσοκομείου διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκομείου στις νέ-

ες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράμματα, σχεδιασμούς και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν 

από την σύμβαση. Ο χαρακτηρισμός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται με απόφαση των 

αρμόδιων κρατικών οργάνων. 

Πρόσθετες Εργασίες: 

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης κριθεί αναγκαία η εκτέλεση εργασιών που δεν είχαν προ-

βλεφθεί αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη, ή υπάρχουν απρό-

βλεπτα γεγονότα, ή ανωτέρα βία, ή η ανάθεση σε τρίτο θα δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή 

τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομι-

κών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν το Νοσοκομείο, είναι δυνατή η ανάθεση 

πρόσθετων εργασιών στον ανάδοχο, με τίμημα που αμοιβαία θα συμφωνηθεί ύστερα από πρόταση 

της Τεχνικής Υπήρεσίας και εισήγηση του σχετικού τμήματος προς το Νοσοκομείο.  

Ο ανάδοχος δεν δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών χωρίς αιτιολόγηση. 

Άρνηση χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ μέρους του Νοσοκομείου ως αιτία έκ-

πτωσης του ανάδοχου.  

Επίλυση Διαφορών – Διαιτησία: 

Κάθε διαφορά που θα ανακύψει μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου θα παραπέμπεται για 

επίλυση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σε περίπτωση μη επίλυσης των διαφορών, αρμόδια 

είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της περιοχής που εκτελείται η σύμβαση. 

Εκτέλεση Σύμβασης παρά την Ύπαρξη Διαφωνίας: 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των κα-

θηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το 



 

Νόμο ή τη σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση 

της σύμβασης, το Νοσοκομείο μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 Πλημμελή Καθήκοντα - Συστάσεις- Έκπτωτη Ανάδοχου : 

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν 

πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύμβαση, το Νοσοκομείο δύναται να εφαρ-

μόσει σειρά μέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις και συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, απαιτήσεις 

απόλυσης προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκατα 

στάσεων ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ. Σε ακραίες παραβιάσεις της 

σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις και άλλα μέτρα που λαμβά-

νει το Νοσοκομείο, προβλέπεται η κήρυξη του ανάδοχου ως εκπτώτου όπως αναφέρεται στο αντί-

στοιχο άρθρο της Διακήρυξης, με παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και τη λήψη οποιονδή-

ποτε άλλων μέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή μη) που το Νοσοκομείο θα κρίνει ως προσφορότερα 

για την προάσπιση των συμφερόντων του. Η κήρυξη του ανάδοχου ως έκπτωτου γίνεται με απόφα-

ση του Νοσοκομείου. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογημένη εισήγηση της 

επίβλεψης-Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Υπάρχει δυνατότητα 

παράτασης έξι (6) μηνών μονομερώς από το Νοσοκομείο και για περαιτέρω παράταση μόνο με την 

σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς μεταβολή του τιμήμα-

τος.  

Λήξη Σύμβασης: 

Μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου των εργασιών και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 

ημερών ο ανάδοχος υποχρεούται:  

1. Να εκτελέσει παρουσία των εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον ενδεχόμενο νέο 

ανάδοχο όλες τις δοκιμές και λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα ορίσει η Υπηρεσία, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η παράδοση των εγκαταστάσεων.  

2. Να συντάξει και να υποβάλει στην υπηρεσία λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης των ε-

γκαταστάσεων με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του. 



 

3. Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά βιβλία, μητρώα και λοιπά 

παραστατικά στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκ μέρους του ανάδοχου αποτελεί προϋπόθεση για την παρα-

λαβή των εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονομική τακτοποίηση και τελική πληρωμή του, 

καθώς και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών του.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αμέλειας του ανάδοχου για την εκπλήρωση των εν λόγω υπο-

χρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις βάρος του. Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν 

βλάβες, φθορές ή ζημιές των εγκαταστάσεων που έπρεπε να είχαν επισκευασθεί από τον ανάδοχο ή 

παραλείψεις στη συντήρησή τους, τότε η υπηρεσία μπορεί να διατάξει την εκτέλεση των σχετικών  

αναγκαίων εργασιών από τον ανάδοχο μέσα σε τακτή προθεσμία ανάλογη προς την έκταση των 

εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό 

πρακτικό και ακολουθεί η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωμή του ανάδο-

χου. 

Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων 

των συμβατικών υποχρεώσεων, γεγονός που θα βεβαιώνεται με την έκθεση διεκπεραίωσης έργου 

από την επίβλεψη, βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας και σχετική απόφαση του Νοσοκομείου. 

Εκτιμώμενη δαπάνη: €20.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Είκοσι  χιλιάδες  ευρώ συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ) 

Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά. 

 


