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Δημόσια Διαβούλευση
επί ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Γπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
Γγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο θαη Ηφζηνπο απηψλ.
1.

Ε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) θαη ηνπ Κνζνθνκείνπ:
(www.gnamfissas.gr), ήηνη ζηηο 8/12/2020 .

2.

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, θαζψο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε diax2@gnamfissas.gr

Ιεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκφζηαο Δηαβνχιεπζεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζα
αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: (www.gnamfissas.gr), νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία.
αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία.
–Ο–
ΔΖΟΖΗΕΣΕ ΣΟΤ Γ. Κ. ΑΙΦΖΑ

______________
ΓΓΩΡΓΖΟΤ ΥΑΡΖΘΑΟ
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ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΝΑΞΜΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΤΚ ΓΝΖΟΗΓΡΕΟ ΗΑΖ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ
ΕΘΓΗΠΞΜΙΕΑΚΜΘΜΓΖΗΤΚ ΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΓΤΚ ΠΜΡ Γ. ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜΡ ΑΙΦΖΟΟΑΟ
1. ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΜΡ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ
Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ε/Ι) εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Ε/Ι εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο
ζην Γ. Κνζνθνκείν ηεο Άκθηζζαο θαη ζην ΗΓΦΖΑΠ Άκθηζζαο, γηα φιν ην 24σξν θαη φιεο ηηο εκέξεο
ηνπ κήλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ην ηερληθφ
πξνζσπηθφ ηνπ Κνζνθνκείνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο έλα εληαίν ζχλνιν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνζνθνκείνπ. Γλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ (ςχμε θαη
ζέξκαλζε), χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, ππνζηαζκνχ
κέζεο ηάζεο, ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, UPS, ηαηξηθψλ αεξίσλ, πεπηεζκέλνπ αέξα, θελνχ, αηκνχ
θ.ιπ. εκεηψλεηαη φηη ε ηαθηηθή ζπληήξεζε νξηζκέλσλ θχξησλ βαζηθψλ κεραλεκάησλ φπσο π.ρ.
αλειθπζηήξεο, θεληξηθνί ςχθηεο, ππνζηαζκφο κέζεο ηάζεο, Ε/Δ, αεξνζπκπηεζηέο θιπ., γηα ηα νπνία
απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη αληαιιαθηηθά, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζχλαςε
αληηζηνίρσλ ζπκβνιαίσλ ζπληήξεζεο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ κεραλεκάησλ απηψλ θαη
πηζηνπνηεκέλα ζπλεξγεία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζπληήξεζεο.
Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο έλαληη ησλ Δηθαζηηθψλ Αξρψλ γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα
ιεηηνπξγίαο ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ θαη Ε/Ι εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη αζηηθέο θαη
πνηληθέο επζχλεο, θαζψο θαη έλαληη νπνηαζδήπνηε δηεθδίθεζεο πξνθχςεη ιφγσ κε ζσζηήο
ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ αζζελείο, πξνζσπηθφ ή εξγαδφκελνπο ηνπ Κνζνθνκείνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ν
αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, πγείαο,
ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ
πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κνζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ Κνζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηε κε
θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο θαη ηε κε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο
ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Ε/Ι εμνπιηζκνχ.
2. ΔΖΗΑΖΤΙΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά ή Κνκηθά Πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά,
αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο θαζψο θαη Ηνηλνπξαμίεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε νηθείν
Γπηκειεηήξην θαη έρνπλ αληηθείκελν εξγαζίαο ζπλαθέο κε απηφ ηνπ δηαγσληζκνχ (ζπληήξεζε Ε/Ι
εγθαηαζηάζεσλ),

θαη

δηαζέηνπλ

ηηο

θαηά

λφκν

απαηηνχκελεο

άδεηεο.

Θα

πξέπεη

λα

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ Τπεξεζηψλ Γπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Ε/Ι Γγθαηαζηάζεσλ,
απνδεηθλχνληαο απηφ κε ηελ θαηάζεζε αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ. Θα ζεσξεζεί δε πιενλέθηεκα
ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε Κνζειεπηηθά Ζδξχκαηα ή ζε άιινπο ηνκείο ηνπ επξχηεξνπ Δεκφζηνπ ηνκέα,
αλαιφγνπ κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο.
3. ΓΓΚΖΗΑ ΝΖΟΠΜΝΜΖΕΠΖΗΑ - ΒΓΒΑΖΤΟΓΖΟ ΑΚΑΔΜΜΡ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
 Κα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο Κνζειεπηηθψλ Ζδξπκάησλ εγθαηαζηάζεσλ
αλαιφγνπ κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο, δειαδή, Κνζνθνκεία άλσ ησλ 100 θιηλψλ,
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 800 KVA, ζεξκηθήο ηζρχνο 1.500.000 Kcal/h, κε παξαγσγή αηκνχ,
ιεηηνπξγία ππνζηαζκνχ, θεληξηθφ θιηκαηηζκφ, δηαλνκή ηαηξηθψλ αεξίσλ θιπ. (λα θαηαηεζνχλ
βεβαηψζεηο).
 Κα θαηαζέζεη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ απφ δπν δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
νξγαληζκνχο κε ζπλαθέο αληηθείκελν.
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 Κα επηζθεθζεί ην Κνζνθνκείν θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε φηη έιαβε
πιήξε γλψζε ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ Ε/Ι εμνπιηζκνχ θαη γεληθφηεξα ησλ φισλ ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη είλαη ζχκθσλνο κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
4. ΡΝΜΞΓΤΟΓΖΟ ΑΚΑΔΜΜΡ ΓΝΖ ΠΜΡ ΝΞΜΟΤΝΖΗΜΡ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
1. Κα δηαζέηεη ην απαξαίηεην ηερληθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα απαζρνιεί κε θπζηθή παξνπζία
ζην ρψξν ηνπ Κνζνθνκείνπ ππνρξεσηηθά γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ θαη
ηνπ Ε/Ι εμνπιηζκνχ. Σα άηνκα πνπ ζα απαζρνιεί ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα
απαξαίηεηα πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεηέο ηνπο θαη απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία
ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Σα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά φπσο πηπρία,
επαγγεικαηηθέο άδεηεο θ.ιπ. ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαηά ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη απνδεθηφ απφ ην Κνζνθνκείν, εηδηθεπκέλν,
πγηέο, άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο,
ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Κνζνθνκείνπ, νκνηφκνξθεο
εκθάληζεο κε θαηάιιειε ζηνιή εξγαζίαο. Ε Δηεχζπλζε ηνπ Κνζνθνκείνπ ζα κπνξεί λα
απνκαθξχλεη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ εάλ απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ή θξηζεί
αθαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ην νπνίν ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ην
αληηθαηαζηήζεη άκεζα.
2. Κα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία (εξγαηηθή Κνκνζεζία), ηηο ακνηβέο,
σξάξηα εξγαζίαο, θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηψζεηο, θφξνπο, πγεία – αζθάιεηα εξγαηψλ
θ.ιπ. θαη ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ Γιιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ απηέο. Οθείιεη επίζεο, λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη
λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή άιινπ είδνπο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηνπ Κνζνθνκείνπ, απφ αληίζηνηρα εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν
πξνζσπηθφ. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ν απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά
γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε άιια άηνκα, εμαηηίαο
ρεηξηζκψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή πιεκκεινχο ζπληήξεζεο απηψλ.
3. Κα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ζπζθεπέο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη κε φια ηα απαξαίηεηα
Ιέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ θάζε ελδερφκελν θίλδπλν.
5. ΡΝΜΞΓΤΟΓΖΟ ΑΚΑΔΜΜΡ ΓΝΖ ΠΤΚ ΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΓΤΚ
5.1. ΡΔΞΓΡΟΕ
Α) Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα
Β) Δίθηπν χδξεπζεο
Γ) Δεμακελέο λεξνχ
Δ) Boiler
Γ) Αληιίεο θαη θπθινθνξεηέο
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν.
5.2. ΑΝΜΓΠΓΡΟΕ
Α) Δίθηπν απνρέηεπζεο
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν.
5.3. ΘΓΞΙΑΚΟΕ
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Α) Θέβεηεο-Ηαπζηήξεο
Β) Δίθηπν ζέξκαλζεο (ζσιήλεο, βάλεο, θίιηξα, εμαεξηζηηθά, ζεξκαληηθά ζψκαηα, θπθινθνξεηέο
θ.ι.π.)
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν.
5.4. ΣΡΛΕ
Α) Αεξφςπθηα ζπγθξνηήκαηα ςχμεο λεξνχ: Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε
απφ ην Κνζνθνκείν.
Β) Δίθηπν ςχμεο (ζσιήλεο, βάλεο, θίιηξα, αζθαιηζηηθά, θπθινθνξεηέο θ.ι.π.): πληήξεζε, έιεγρνο
θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν.
5.5. ΗΘΖΙΑΠΖΟΙΜΟ
A) Ηεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο
Β) ηφκηα αεξηζκνχ
Γ) Ηιηκαηηζηηθά δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (split units) θαη ηεξκαηηθέο κνλάδεο Fan coil
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν.
5.6. ΝΡΞΜΟΒΓΟΕ
Α) Ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα.
Β) Δίθηπν Ππξφζβεζεο (ζσιήλεο, βάλεο, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θξνπλνί θ.ι.π.).
Γ) Φηάιεο θαηάζβεζεο μεξάο ζθφλεο θαη CO2
Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ην Κνζνθνκείν.
5.7. ΑΠΙΜΟ
Α) Αηκνγελλήηξηα: Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ην Κνζνθνκείν.
Β) Δίθηπν αηκνχ (βάλεο, θίιηξα, αηκνπαγίδεο, κεησηέο, αζθαιηζηηθά, δεμακελέο θ.ι.π.): Οη εξγαζίεο
ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν.
5.8. ΖΑΠΞΖΗΑ ΑΓΞΖΑ
Α) Αεξνζπκπηεζηέο ηαηξηθνχ αέξα: Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ην
Κνζνθνκείν.
Γ) Αληιίεο θελνχ: Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ην Κνζνθνκείν.
Δ) Δίθηπν ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ (ζσιήλεο, βάλεο, κεησηέο, θίιηξα, ιήςεηο αεξίσλ θ.ι.π.): Οη
εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν.
5.9. ΡΝΜΟΠΑΘΙΜΟ ΗΑΖ Ε/Δ
Α) Ιεηαζρεκαηηζηέο
Β) Πίλαθαο Ιέζεο Σάζεο
Γ) Πίλαθεο Υακειήο Σάζεο
Δ) Ειεθηξνπαξαγσγά Δεχγε
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Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ην Κνζνθνκείν.
5.10. ΔΖΗΠΡΜ ΖΟΡΞΤΚ ΞΓΡΙΑΠΤΚ
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν.
5.11. ΔΖΗΠΡΜ ΑΟΘΓΚΤΚ ΞΓΡΙΑΠΤΚ
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν.
5.12. ΟΡΟΠΕΙΑ ΝΡΞΑΚΖΚΓΡΟΕΟ
Α) Ηεληξηθφο πίλαθαο: Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ην Κνζνθνκείν.
Β) Ππξαληρλεπηέο: Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ην Κνζνθνκείν.
5.13. ΠΕΘΓΦΤΚΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν.
5.14. ΣΡΗΠΖΗΜΖ ΘΑΘΑΙΜΖ (ΣΡΓΓΖΑ)
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν.
5.15. ΑΝΜΟΗΘΕΞΡΚΠΓΟ
Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ην Κνζνθνκείν.
5.16. ΦΖΘΠΞΑ ΓΖΞΜΡΞΓΓΖΤΚ
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν.
5.17. ΙΜΚΑΔΓΟ ΑΚΠΖΟΠΞΜΦΕΟ ΜΟΙΤΟΕΟ
Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ην Κνζνθνκείν.
5.18. ΑΚΓΘΗΡΟΠΕΞΓΟ
πληήξεζε, έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ην Κνζνθνκείν. Ιε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ φινη νη
Ειεθηξνιφγνη ζα εθπαηδεπηνχλ απφ ηνλ ζπληεξεηή ησλ αλειθπζηήξσλ ζηελ εθηέιεζε βαζηθψλ
θαη αλαγθαίσλ επεκβάζεσλ θαη ρεηξηζκψλ (άξζε επηθηλδπλφηεηαο, δηαθνπή ιεηηνπξγίαο
αλειθπζηήξα, άλνηγκα / θιείζηκν ζπξψλ, δηελέξγεηα απεγθισβηζκψλ θιπ), νη νπνίεο ελδερνκέλσο
λα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη κέρξη λα
επηιεθζεί ν ζπληεξεηήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε ζπληήξεζεο ησλ
αλειθπζηήξσλ.
6. ΜΞΖΟΙΜΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ
ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ αλήθεη ε επί 24ψξνπ βάζεσο θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο
ζπληήξεζε ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ θαη Ε/Ι εμνπιηζκνχ εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηνπ. Ε
ζπληήξεζε αθνξά ηελ επίβιεςε θαη εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ αληηθαηάζηαζε
ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξίπησζε βιαβψλ, θαζψο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ.
Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ
θαηαζθεπαζηψλ επηζεψξεζε, αιιαγή θζαξηψλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε
ιηπαληηθψλ θαη γεληθά εθηέιεζε θάζε πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο θαη
αζθαιήο ιεηηνπξγίαο. Γηδηθφηεξα γηα ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη
αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ ρξήζεσο (θξχνπ θαη δεζηνχ), λεξνχ ζέξκαλζεο,
λεξνχ ςχμεο, αηκνχ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, παξνρέηεπζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ,
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θηι. Γπίζεο, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Κνζνθνκείνπ πξέπεη λα
εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ ησλ αζζελψλ ξεπκάησλ, ε
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ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ησλ πξηδψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ησλ πδξαπιηθψλ
παξνρψλ θαη απνρεηεχζεσλ, ησλ ηνπηθψλ ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνχ, ησλ ζσκάησλ θεληξηθήο
ζέξκαλζεο θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ. Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ
αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, κεράλεκα θιπ. ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ
θαη ηνπ Ε/Ι εμνπιηζκνχ.
Γπίζεο, ν αλάδνρνο, ππνρξενχηαη φπσο πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ
ηαρχηεξε δπλαηή απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο παξνπζηαζηεί πνπ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε
δηαθνπή νπνηαζδήπνηε ζεκαληηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνζνθνκείνπ, σο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ην
Κνζνθνκείν θαη θαηαρσξψληαο ζην εκεξνιφγην ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη θαηαγξαθήο
βιαβψλ ηα ηεο βιάβεο, εθηηκήζεηο πξνέιεπζεο αιιά θαη πηζαλά αίηηα δεκηνπξγίαο απηήο, εθηηκήζεηο
γηα ην ρξφλν απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο δαπάλεο πνπ ζα βαξχλνπλ ην Κνζνθνκείν. ε
πεξηπηψζεηο βιαβψλ δε, πνπ δελ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο δηαθνπψλ σο αλσηέξσ θαη πνπ βαξχλνπλ
νηθνλνκηθά ην Κνζνθνκείν, πιελ βιαβψλ ππαηηηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ νη νπνίεο απνθαζίζηαληαη
θαη βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ελεκεξψλεηαη ν ππεχζπλνο ζπληήξεζεο ηνπ Κνζνθνκείνπ,
θαηαρσξνχληαη ηα ηεο βιάβεο ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο, φπσο επίζεο θαη εθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο. Ε
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζα γίλεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεχζπλνπ ζπληήξεζεο ηνπ
Κνζνθνκείνπ πνπ θαηαρσξείηαη επίζεο ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ.
7. ΗΑΚΜΚΖΟΙΜΖ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ
Ε ζπληήξεζε ηνπ Ε/Ι εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε:
 Σελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Κνκνζεζία (Β.Δ. 24 Κνεκ./17 Δεθ. 1953, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρχνπζαο δηαηάμεηο).
 Σνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Γιιεληθνχ Ηξάηνπο, Σ.Γ.Γ., Δ.Γ.Ε., Ο.Σ.Γ.,
Δ.Γ.Τ.Α. θ.ι.π.
 Σνπο θαλνληζκνχο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ (Ακεξηθαληθνχο
θ.ι.π.), φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Γιιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο.
 Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ.
 Σνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο.
8. ΜΞΓΑΚΤΟΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζηειερψζεη Γξαθείν εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Κνζνθνκείνπ πνπ ζα
απαληά ζε 24σξε βάζε ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο αλαθνξάο βιαβψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ
Κνζνθνκείνπ. ηνλ αλάδνρν ζα δηαηεζνχλ νη ρψξνη πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ηκήκα ζπληήξεζεο
θαζψο θαη νη απαηηνχκελνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη ρψξνη Δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (γξαθείν),
πξνθεηκέλνπ λα εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ηα εμήο:
 Γξαθείν ζπληήξεζεο κε φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ ζα ζέζεη ζηελ
δηάζεζή ηνπ ην Κνζνθνκείν θαη ζα ζπιιέμεη ζπκπιεξσκαηηθά ν ίδηνο.
 Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
 Εκεξνιφγηα πνπ ζα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλψο νη βιάβεο, νη ζπληεξήζεηο, θάζε είδνπο εξγαζίεο
θαη ηερληθέο παξαηεξήζεηο (π.ρ. εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο, θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θηι).
 Ηαξηέιεο θαη κεηξψα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεραλεκάησλ θαη
ζπζθεπψλ ή κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. ππνζηαζκφο, Ε/Δ, ιεβεηνζηάζην, θεληξηθφο
θιηκαηηζκφο θηι).
9. ΝΞΜΟΤΝΖΗΜ ΑΚΑΔΜΜΡ ΗΑΖ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΓΞΓΑΟΖΑΟ
Σα άηνκα (πξνζσπηθφ) πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο είλαη:
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 Ιεραληθφο ΠΓ: Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξίζεη γηα ππεχζπλν ηνπ έξγνπ Ιεραληθφ ΠΓ,
Ειεθηξνιφγν ή Ιεραλνιφγν, ζε πξσηλή θαζεκεξηλή 8σξε βάξδηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ
θαη Ε/Ι εμνπιηζκνχ ηνπ Κνζνθνκείνπ, θαζψο θαη γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
αλαδφρνπ θαη ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ.
 Σερλίηεο Ειεθηξνιφγνη ΔΓ κε Άδεηα ηνπιάρηζηνλ Γγθαηαζηάηε 1εο νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο: Έλα
άηνκν γηα θάζε βάξδηα, ζε δχν απφ ηηο ηξεηο 8σξεο βάξδηεο ηνπ 24ψξνπ (πξσί, απφγεπκα ή
βξάδπ), γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ.
 Έλαο ηερλίηεο Τδξαπιηθφο ΔΓ κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα εξγαζίαο ή ζρεηηθή εκπεηξία, πνπ ζα
ζπκκεηέρεη ζην θπιηφκελν πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Σερληθνχ θαη ζα δχλαηαη λα εξγαζηεί
αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο αλάινγα κε ην πξφγξακκα.
 Έλαο ΣΓ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο γηα δχν κέξεο ηελ εβδνκάδα 8σξε εξγαζία, εθ πεξηηξνπήο
εξγαζία, πιελ αξγηψλ θαη αββαηνθχξηαθσλ.
Ιε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα
γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ θαη λα έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, ηερληθά εγρεηξίδηα, γξαπηέο
νδεγίεο θιπ. ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε
δπζιεηηνπξγίαο ή βιάβεο πξνθχςεη. Οη ηερλίηεο ηνπ αλαδφρνπ ζα βξίζθνληαη πάληα ππφ ηελ
επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ζπληήξεζεο ηνπ αλαδφρνπ (πηπρηνχρνο ΠΓ), ν νπνίνο ζα
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαηεξεί, επί 24σξε βάζε, ζε ιεηηνπξγία ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν θαη λα
απαληά ζε θιείζεηο πξνεξρφκελεο απφ ην Κνζνθνκείν (π.ρ. Σερληθή Τπεξεζία, Σειεθσληθφ Ηέληξν,
Δηεπζπληή, Δηνηθεηή θηι.), ζπκβάιινληαο άκεζα θαη κε θάζε ηξφπν ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηελ
Σερληθή Τπεξεζία, ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ κήλα. Σν ηερληθφ
πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ην Κνζνθνκείν ζα εληάζζεηαη ζε έλα εληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο κε ην
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη θάζε κήλα θαη πξηλ ηελ έλαξμε απηνχ, απφ
ηελ Σερληθή Τπεξεζία πξνο έγθξηζε ζηε Δηεχζπλζε ηνπ Κνζνθνκείνπ. Αιιαγέο ζην πξφγξακκα ζα
είλαη εθηθηέο θαηφπηλ έγθαηξεο ζπλελλφεζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ αλάδνρνπ θαη ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ελεκέξσζεο ηεο Δηεχζπλζεο ηνπ Κνζνθνκείνπ.
10.

ΑΚΑΘΤΟΖΙΑ – ΑΚΠΑΘΘΑΗΠΖΗΑ

Σα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φπσο θαχζηκα, ιηπαληηθά,
αέξηα, πιηθά θαζαξηζκνχ θ.ι.π. θαζψο επίζεο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη (πιελ ησλ
πεξηπηψζεσλ βιαβψλ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ), ζα πξνκεζεχνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ
Κνζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη, εληφο ελφο κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο
ζπκβάζεσο, ζηελ Σερληθή Τπεξεζία πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη
αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ε/Ι εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Ε/Ι εμνπιηζκνχ ηνπ
Κνζνθνκείνπ. Γπίζεο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία
νηηδήπνηε πιηθφ απαηηείηαη ζε πεξηπηψζεηο βιαβψλ ή νπνηνλδήπνηε άιισλ εξγαζηψλ πξνθχπηνπλ
εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ.
11.

ΑΟΦΑΘΖΟΕ ΡΝΓΞ ΠΞΖΠΤΚ

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ απφ αλαγλσξηζκέλε απφ ην
Γιιεληθφ Δεκφζην Αζθαιηζηηθή Γηαηξεία θαη απνδεηθηηθφ ηεο αζθάιηζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
απαξαίηεηα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. Ε αζθάιηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ην
ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη γηα ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θάζε πηζαλή βιάβε,
ζσκαηηθή ή ηεο πεξηνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κνζνθνκείνπ, ηνπ
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αλαδφρνπ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Ε αζθάιηζε απηή ζα πξνζβιέπεη ηελ παξαίηεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαηά ηνπ Κνζνθνκείνπ απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ απηψλ θαη παληφο εξγαδνκέλνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ
φπσο θαη θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε
θαηά ηνπ Κνζνθνκείνπ, απφ ππαιιήινπο, αζζελείο, επηζθέπηεο θ.ι.π. Ε αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ δελ
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη
απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη
ζην έξγν.
12.

ΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΓΗΠΑΠΕΟ ΑΚΑΓΗΕΟ

ε πεξίπησζε έθηαηεο αλάγθεο ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη
εληνιέο ηεο Δηεχζπλζεο δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Κνζνθνκείνπ ζηηο λέεο
ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ ζχκβαζε. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ «έθηαηεο αλάγθεο» γίλεηαη κε απφθαζε ησλ
αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ.
13.

ΝΘΕΙΙΓΘΕ ΗΑΘΕΗΜΚΠΑ – ΟΡΟΠΑΟΓΖΟ – ΓΗΝΠΤΟΕ ΑΚΑΔΜΜΡ

Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη δελ
πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ην Κνζνθνκείν δχλαηαη λα εθαξκφζεη
ζεηξά κέηξσλ φπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, έγγξαθεο ζπζηάζεηο,
δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο επί ηνπ ινγαξηαζκνχ,
απαίηεζε

απνθαηάζηαζεο

δεκηψλ

εγθαηαζηάζεσλ

ή

εμνπιηζκνχ,

απαίηεζε

θαηαβνιήο

απνδεκηψζεσλ θ.ι.π. ε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ
ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο θαη άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ην Κνζνθνκείν, πξνβιέπεηαη ε
θήξπμή ηνπ σο έθπησηνπ, κε παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ηελ ιήςε
νπνησλδήπνηε άιισλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ (ελδίθσλ θαη κε) πνπ ην Κνζνθνκείν ζα θξίλεη σο
πξνζθνξφηεξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ε θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Κνζνθνκείνπ θαηφπηλ αλαιπηηθήο θαη αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο.
14. ΘΕΛΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Ιεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Κνζνθνκείνπ, επί
απνδείμεη, φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ Ε/Ι δηθηχσλ
θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα ηερληθά εγρεηξίδηα κε ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Κνζνθνκείνπ, ζηνηρεία ηα νπνία παξέιαβε απφ ην
Κνζνθνκείν ή ζπκπιήξσζε ν ίδηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Γπίζεο, ζα παξαδψζεη ην
θαζεκεξηλφ εκεξνιφγην ζπληήξεζεο, ηηο θαξηέιεο ζπληήξεζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ην έξγν πνπ ζπληέιεζε βάζε ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
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