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ΘΕΜΑ : ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ 
ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΠΑΣΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ» 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

 Σρία (3) λάςτιχα ςτεγανοποίθςθσ που ζχουν φκαρεί ι λείπουν από τουσ υπάρχοντεσ μθχανιςμοφσ 

ανάρτθςθσ / ςφνδεςθσ των αντλιϊν. Θ κατάςταςθ των λάςτιχων επθρεάηει ςθμαντικά τθν ικανότθτα 

άντλθςθσ. 

 Σεςςάρισ (4) φλοτεροδιακόπτεσ του αντλιοςταςίου λυμάτων: 

o Φλοτεροδιακόπτθσ (F1) για τθν εναλλαγι των αντλιϊν 

o Φλοτεροδιακόπτθσ (F2) για τθν ενεργοποίθςθ τθσ δεφτερθσ αντλίασ 

o Φλοτεροδιακόπτθσ (F3) για τθν ενεργοποίθςθ τθσ τρίτθσ αντλίασ 

o Φλοτεροδιακόπτθσ (F4) ςυναγερμοφ (ALARM) ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι υπερχείλιςθσ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να προμθκεφςει και να εγκαταςτιςει τα παρακάτω υλικά και εργαςίεσ: 

1) 3 τεμ., Τποβρφχιεσ αντλίεσ λυμάτων. Οι αντλίεσ αυτζσ κα αντικαταςτιςουν τισ τρεισ (3) υπάρχουςεσ 

καταςκευισ WILO, μοντζλο FITV05DA-226/EAD1-2-T0039-540-O ςτο υπάρχον κεντρικό αντλιοςτάςιο 

του κεντρικοφ κτιρίου του Γ.Ν. Πατρϊν «Ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ» (εικόνα 1). Ο Ανάδοχοσ να αναςφρει 

διαδοχικά από το εν λειτουργία αντλιοςτάςιο (εικόνα 2) και να αποςυνδζςει κάκε μια από τισ 

παλαιζσ αντλίεσ και ςτθ κζςθ τουσ να αναρτιςει και να ςυνδζςει τισ τρεισ (3) νζεσ αντλίεσ.Οι 

υπάρχουςεσ εν λειτουργία αντλίεσ λυμάτων (μία (1) παλαιά WILOκαι μία (1) πρόςφατα αποκτθκείςα) 

να κακαριςκοφν από τον Ανάδοχο και να παραδοκοφν ςτο Σεχνικό Σμιμα για αποκικευςθ και 

μελλοντικι εφεδρικι χριςθ. Εφόςον απαιτείται για λόγουσ αςφαλείασ, κατά τθ ςφνδεςθ των 

νζωναντλιϊν αλλά και των νζων φλοτεροδιακοπτϊν, θ διακοπι τθσ θλεκτρικισ παροχισ τουσ 

αντλιοςταςίου, αυτι κα πρζπει να γίνει ςε ςυνεννόθςθ με το Σεχνικό Σμιμα του νοςοκομείου, να 

ζχει κατά το δυνατόν μικρι χρονικι διάρκεια και ο Ανάδοχοσ να φροντίςει, με δικι του χρζωςθ, για 

τθν αποφυγι τθσ υπερχείλιςθσ του φρεατίου λυμάτων με χριςθ βυτιοφόρων ι άλλων μζςων. Ο 

Ανάδοχοσ να χρθςιμοποιιςει για τθν ανάρτθςθ / υδραυλικι ςφνδεςθ των νζων αντλιϊν τα 

υπάρχονταςυςτιματα ανάρτθςθσ και υδραυλικισ ςφνδεςθσ δθλαδι τισ υπάρχουςεσ διαιροφμενεσ 

φλάντηεσ (εικόνα 1), τουσ ςωλινεσ κατάκλιψθσ, τουσ οδθγοφσ και τισ αλυςίδεσ ζλξθσ. Ο Ανάδοχοσ να 
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φροντίςει για τθν ςφςφιξθ / ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων αυτϊν πριν τθν τοποκζτθςθ των νζων 

αντλιϊν. Για να είναι δυνατι θ άμεςθ προςαρμογι τουσ ςτο υπάρχον αντλιοςτάςιο και τουσ 

θλεκτρικοφ πίνακεσ ιςχφοσ / αυτοματιςμοφ, χωρίσ να απαιτείται θ διακοπι λειτουργίασ του 

αντλιοςταςίου ςυνολικά για μεγάλο χρονικό διάςτθμα (για αρκετζσ ϊρεσ ι μζρεσ), οι αντλίεσ κα 

πρζπει να ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

a. Κινθτιρασ :  

i. Σριφαςικόσ επαγωγικόσ κινθτιρασ  

ii. Μζκοδοσ εκκίνθςθσ: Άμεςθ - απευκείασ - εκκίνθςθ (DOL: Direct Online Starter) 

iii. Απορροφοφμενθ θλεκτρικι ιςχφσ (P1): Mζχρι 4,8kW 

iv. Ιςχφσ αντλίασ (P2): Mζχρι 3,9 kW 

v. Μζγιςτθ ονομαςτικιζνταςθ: Mζχρι 7,8
Α
 

vi. Κατάλλθλοσ για τουσ υπάρχοντεσκερμομαγνθτικοφσ διακόπτεσ κινθτιρα: τφποσ 

ABBMS116 με περιοχι ρφκμιςθσ 6,3A
-10

Α
 + πρόςκετεσ επαφζσ ABBSK1-11, HK1-11. Ο 

Ανάδοχοσ να ρυκμίςει τουσκερμομαγνθτικοφσ διακόπτεσ ςτθν ζνταςθ που απαιτείται 

για τουσ κινθτιρεσ τωναντλιϊν που κα εγκαταςτιςει. Θ ονομαςτικι ζνταςθ τθσ 

προςφερόμενθσ αντλίασ δεν πρζπει να ξεπερνάει αυτι το προαναφερκείςασ 

ονομαςτικισ ζνταςθσ.Εφόςον θ ονομαςτικι ζνταςθ τθσ προςφερόμενθσ αντλίασ είναι 

μικρότερθ από τθν περιοχι ρφκμιςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να αντικαταςτιςει 

τουστρεισ (3) κερμομαγνθτικοφσ διακόπτεσ με άλλουσνζουσ, κατάλλθλθσ περιοχισ 

ρφκμιςθσ και του ίδιου καταςκευαςτι, τφπου και ςειράσ με τουσ υπάρχοντεσ, δθλαδι 

ABBMS116, για να είναι απόλυτα ςυμβατοί με τισ υπάρχουςεσ πρόςκετεσ επαφζσ και 

τα γενικά χαρακτθριςτικά του ςχετικοφ πίνακα θλεκτρικισ ιςχφοσ / αυτοματιςμοφ 

καταςκευισ WILO. 

vii. Σάςθ / ςυχνότθτα: 400 V / 50 Hz 

viii. Πόλοι / ταχφτθτα περιςτροφισ: 2 / περίπου 2900 rpm 

ix. Καλϊδιο: Από ζνα (1) καλϊδιο ενςωματωμζνο ςτθν κάκε μια αντλία, μικουσ 

τουλάχιςτον 10m. 

x. Πρόςκετθ κερμικι προςταςία: Ενςωματωμζνθ ςτα τυλίγματα 

xi. Βακμόσ προςταςίασ: IP68 

b. ϊμα αντλίασ: από γκρι χυτοςίδθρο 

c. Πτερωτι και πλάκα ανάδραςθσ:  

i. Αρικμόσ λεπίδων πτερωτισ: 2 

ii. Διάμετροσ πτερωτισ: τουλάχιςτον 135mm 

iii. Τλικό καταςκευισπτερωτισ και πλάκασ ανάδραςθσ: από ςίδθρο με κράματα χρωμίου 

που εξαςφαλίηουν αυξθμζνθ – πολλαπλάςια – αντίςταςθ, ςε ςχζςθ με πτερωτζσ και 
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πλάκεσ αντίδραςθσ καταςκευαςμζνεσ από κοινό γκρι χυτοςίδθρο ι ανοξείδωτο 

ατςάλι, ςτθ φκορά λόγω τριβϊν από αιωροφμενα ςωματίδια και λόγω διάβρωςθσ 

από διαβρωτικά υγρά. 

d. Κατάκλιψθ: Με ονομαςτικι διάμετρο DN50mm και φλάντηα κατάκλιψθσ(εικόνα 1)που κα 

διαμορφωκεί κατάλλθλα από τον Ανάδοχο για τθν προςαρμογι τθσςτον λυόμενο ςφνδεςμο 

του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ και υδραυλικισ ςφνδεςθσ τθσ αντλίασ. 

e. Αντλοφμενο υγρό: Αςτικά λφματα επιβαρυμζνα με κομμάτια ςτερεϊν από είδθ ατομικισ 

υγιεινισ, όπωσ χαρτιά, μωρομάντθλα κ.α., των νοςθλευόμενων του, μαηί με υγρά που 

προζρχονται από τον λιποςυλλζκτθ των μαγειρειϊν. 

f. Μζγιςτθ κερμοκραςία αντλοφμενου υγροφ: 40ο
C 

g. Ηθτοφμενθ ελάχιςτθ παροχι: 30 m3
 / h 

h. Ηθτοφμενο ελάχιςτο μανομετρικό: 15 m 

2) 6 τεμ., Ελαςτικά παρεμβφςματακατάλλθλα για τα ςυςτιματα ανάρτθςθσ DN50 που είναι 

εγκατεςτθμζνα(υπάρχουςεσ αντλίεσ WILOμοντζλο FITV05DA-226/EAD1-2-T0039-540-O).Ο Ανάδοχοσ 

να τοποκετιςει άμεςα όςαελαςτικά παρεμβφςματααπαιτοφνται ςτα ςυςτιματα ανάρτθςθσ των 

αντλιϊν καιτα υπόλοιπα να παραδοκοφν από τον Ανάδοχο ςτο Σεχνικό Σμιμα του Νοςοκομείου ωσ 

ςτοκ για πικανι μελλοντικι φκορά ι απϊλεια τουσ. 

3) Εργαςία προςαρμογισ, τοποκζτθςθσ και θλεκτρικισ ςφνδεςθσ ςτο κεντρικό αντλιοςτάςιο λυμάτων 

του κεντρικοφ κτιρίου (επταώροφο τμιμα) του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ»τριών (3) νζων 

αντλιώνλυμάτων, μαηί με τθν τοποκζτθςθ όςων ελαςτικών παρεμβυςμάτων απαιτοφνται για τουσ 

μθχανιςμοφσ ανάρτθςθσ. 
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Εικόνα 1. Φλάντηα λυόμενου ςυνδζςμου υπάρχουςασ αντλίασ 

 

 

 

Εικόνα 2. Κάτοψθ και Τομι κεντρικοφ αντλιοςταςίου λυμάτων του Κεντρικοφ Κτιρίου (επταϊροφο τμιμα) 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν οικονομικι και τεχνικι προςφορά. τθν τεχνικι 

προςφορά τουσ πρζπει να περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα παρακάτω ζγγραφα: 

 

1) Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν πλιρθ αποδοχι των Γενικϊν Όρων και τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ. 

2) Αναλυτικι περιγραφι των εργαςιϊν που κα εκτελεςτοφν και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 

αντλιϊν βαρζων λυμάτων που κα εγκαταςτιςουνπου κα πρζπει να είναι τθσ ίδιασ ι ανϊτερθσ 

ποιότθτασ από αυτά που περιγράφονται ςτθν Σεχνικι Περιγραφι. 

3) Αντίγραφα των τεχνικϊν φυλλαδίων των προτεινόμενωντριϊν (3) αντλιϊν βαρζων λυμάτων ςτα 

οποία κα είναι υπογραμμιςμζνα, και ςθμειωμζνα με τθν αντίςτοιχθ αρίκμθςθ τθσ τεχνικισ 

περιγραφισ, τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν ςυμβατότθτα ι τθν ανωτερότθτα των τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τουσ ςε ςχζςθ με τα ηθτοφμενα ςτθν τεχνικι περιγραφι. 

4) Ζγγραφο του υποψιφιου αναδόχου, με τθν επίςθμθ ςφραγίδα του και υπογεγραμμζνο από τον 

επίςθμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ του, ςτο οποίο να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

o Αναλυτικι αναφορά ςτθν φπαρξθ ςυνεργείου για το επίςθμο ςζρβισ αντλιϊν του 

καταςκευαςτικοφ οίκου τθσ προςφερόμενθσαντλίασ βαρζων λυμάτων ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι του Διμου Πατρζων. Αναλυτικότερα, οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν να 

αναφζρουν τθν ακριβι επωνυμία του ςυνεργείου, το ονοματεπϊνυμο του υπευκφνου 

επικοινωνίασ του ςυνεργείου, τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ και τα μζςα επικοινωνίασ, 

δθλαδι τουλάχιςτον ζνα (1) ςτακερό τθλζφωνο, ζνα (1) κινθτό τθλζφωνο και ζνα (1) e-

mail για τθν άμεςθ επικοινωνία ςε περίπτωςθ προβλιματοσ λειτουργίασ των αντλιϊν, 

κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου, τουλάχιςτον για τα πρϊτα δφο (2) ζτθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ. 

o Βεβαίωςθ ότι το προςφερόμενο μοντζλο αντλίασ παράγεται ακόμθ από τθν 

καταςκευάςτρια εταιρεία και δεν ζχει καταργθκεί. 

o Εγγφθςθ για τθ διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν τθσ προςφερόμενθσ αντλίασβαρζων 

λυμάτων για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ. 

5) Ζγγραφο βεβαίωςθσ τθσ επίςθμθσ αντιπροςωπείασ που αποδεικνφει το γεγονόσ ότι το ςυνεργείο 

που αναφζρεται ςτο προαναφερκζν ζγγραφο του Αναδόχου ζχει το επίςθμο ςζρβισ. 

6) Σουλάχιςτον μία (1) βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ από δθμόςιο φορζα με απαιτθτικζσ εφαρμογζσ 

άντλθςθσ βαρζων λυμάτων όπωσ νοςοκομεία, φορείσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ κ.α. δθμόςιουσ 

φορείσ, υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ τουλάχιςτον από τον υπεφκυνο του τεχνικοφ τμιματοσ 

του φορζα ι άλλο επίςθμο ανϊτερο εκπρόςωπο, για αντλίεσ του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου με 

παρόμοια ι μεγαλφτερθ θλεκτρικι ιςχφ ι παροχι, για να αποδειχκεί θ εμπειρία του υποψιφιου 

ανάδοχου ςε ανάλογα ζργα αλλά και θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων αντλιϊν για 
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απαιτθτικζσ εφαρμογζσ άντλθςθσ λυμάτων όπωσ για κεντρικά αντλιοςτάςια αποχζτευςθσ 

νοςοκομείων, βιολογικοφσ κακαριςμοφσ κ.α.. 

7) Ζγγραφο βεβαίωςθσ του Σεχνικοφ Σμιματοσ, με τθν κυκλικι ςφραγίδα του Νοςοκομείου και 

υπογεγραμμζνο από τον προϊςτάμενο του Σεχνικοφ Σμιματοσ και τον Διοικθτικό Διευκυντι του 

Νοςοκομείου, για τθν επίςκεψθ του υποψιφιου ανάδοχου ςτουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ 

που κα υλοποιθκοφν οι εργαςίεσ, για να λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν και των 

υπαρχόντων υλικϊν κακϊσ και για να κάνει τισ απαραίτθτεσ μετριςεισ διαςτάςεων και άλλων 

χαρακτθριςτικϊν. 

8) Όποιο άλλο δικαιολογθτικό, βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ απαιτείται να κατατεκεί βάςει τθσ 

ςχετικισ προκιρυξθσ του τμιματοσ Προμθκειϊν του Νοςοκομείου. 

 

ε περίπτωςθ ιςοτιμίασ των οικονομικϊν προςφορϊν, κα προτιμθκεί θ προςφορά του υποψιφιου 

αναδόχου που προτείνει αντλίεσ με τθν μικρότερθ απορροφοφμενθ θλεκτρικι ιςχφ (μικρότερθ τθσ 

μζγιςτθσ (P1) 4,8kW). 

 

Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

 Να φροντίςει για τθν κατά το δυνατό λιγότερθ όχλθςθ των νοςθλευόμενων, του προςωπικοφ 

αλλά και τθσ λειτουργίασ του Νοςοκομείου. 

 Να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ για το προςωπικό του, το προςωπικό του 

νοςοκομείου κακϊσ και για κάκε τρίτο άτομο που μπορεί να διζρχεται από τουσ χϊρουσ ςτουσ 

οποίουσ κα εκτελζςει εργαςίεσ. 

 Ειδικότερα, κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν του ςε φρεάτια και αντλιοςτάςια ςτα οποία κα πρζπει να 

αφαιρεκεί το καπάκι, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τοποκετιςει πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ (κάγκελα, ςθμάνςεισ 

κ.α.) για τθν αποφυγι πτϊςθσ ατόμων ι οχθμάτων εντόσ αυτϊν. Κατά τθν εργαςία των ςυνεργείων του 

Αναδόχου πλθςίον οχθμάτων κα πρζπει να δοκεί προςοχι για τθ μθ πρόκλθςθ βλάβθσ ςε αυτά. Επίςθσ, 

πρζπει να μεριμνιςει για τθ μθ πρόκλθςθ ςπινκιρων, φωτιάσ, διαρροϊν νεροφ, λυμάτων και ιατρικϊν 

αερίων, απροειδοποίθτων διακοπϊν θλεκτροδότθςθσ τόςο ςτουσ χϊρουσ που κα εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ 

όςο και ςε άλλουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. 

 Συχόν τρυπιματα ι ςκαψίματα που μπορεί να απαιτθκοφν ςε διάφορα δομικά ςτοιχεία, να 

πραγματοποιθκοφν μετά από επιτόπιο ζλεγχο και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία 

του ΓΝΠ για τθν αποφυγι βλαβϊν ςτο κτίριο ι ςε άλλεσ εγκαταςτάςεισ. Για όςεσ φκορζσ ςε 

δομικά ςτοιχεία ι και ςε θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και δίκτυα μπορεί να προκφψουν, 

ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα τθ Σεχνικι Τπθρεςία για να τισ ελζγξει. Οι φκορζσ 

αυτζσ, είτε επθρεάηουν τθν ςτατικι επάρκεια και τθν αςφάλεια των κτιρίων είτε τθν λειτουργία 

εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων, κα πρζπει να αποκαταςτακοφν πλιρωσ και άμεςα, με ζξοδα και 
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ευκφνθ του Αναδόχου, από ειδικευμζνο προςωπικό με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ λφςεισ (με 

επιςκευι, χρωματιςμό, αντικατάςταςθ κ.α. εργαςίεσ) και υλικά. Επίςθσ, με ζξοδα και ευκφνθ του 

Αναδόχου να αποκαταςτακοφν άμεςα όποιεσ ηθμιζσ μπορεί να προκλθκοφν ςε γειτονικοφσ 

χϊρουσ, λόγω των προαναφερκζντων βλαβϊν ι και διαρροϊν, διακοπϊν παροχισ φδρευςθσ, 

θλεκτρικισ ενζργειασ κ.α.. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ζκτακτθσ 

ι τακτικισ ςυντιρθςθσ, προκλθκοφν από το ςυνεργείο του Αναδόχου πλθμμφρεσ ςε χϊρουσ του 

Νοςοκομείου ι βλάβεσ ςε εξοπλιςμό του Νοςοκομείου ι επιςκεπτϊν (π.χ. πάςθσ φφςεωσ 

μθχανιματα, ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ, οχιματα κ.α.) ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί 

ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν με δικι του επιβάρυνςθ ι και τθν αποηθμίωςθ των 

δικαιοφχων. Όλεσ οι οπζσ ςε δομικά ςτοιχεία, όπωσ τοίχοι, πατϊματα, οροφζσ, πόρτεσ, παράκυρα, 

πρζπει να ςφραγίηονται πλιρωσ, αμφίπλευρα και με τα κατάλλθλα υλικά για να εξαςφαλιςτεί θ 

ςτεγανότθτα και θ διατιρθςθ του προβλεπόμενου από τθν Νομοκεςία, βακμοφ προςταςίασ από 

τθν μετάδοςθ φωτιάσ και καπνοφ από και προσ γειτονικοφσ χϊρουσ.  

 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κεωριςει ότι οι παρακείμενοι χϊροι κα είναι ςε πλιρθ λειτουργία. 

Απαιτείται πλιρθσ απομόνωςθ των χϊρων εργαςίασ και λιψθ μζτρων για μθ εκπομπι κορφβου, 

ςκόνθσ, οςμϊν κλπ. ε περίπτωςθ που οι εργαςίεσ προκαλοφν ςθμαντικι όχλθςθ και αρνθτικι 

επίδραςθ ςτθ λειτουργία ιατρικϊν, νοςθλευτικϊν κ.α. εργαςιϊν του Νοςοκομείου, θ Σεχνικι 

Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διακόψει προςωρινά τισ εργαςίεσ μζχρισ ότου δεν εμποδίηονται οι 

λειτουργίεσ του Νοςοκομείου ι να κακορίςει άλλεσ ϊρεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

 Οι όποιεσ επεμβάςεισ, επιςκευζσ ι προςκικεσ γίνουν ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ (δομικά 

ςτοιχεία και θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ), να πλθροφν και τισ απαιτιςεισ του ιςχφοντοσ 

Γενικοφ Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ. 

 Να διακζτει όλα τα απαιτοφμενα υλικά, εργαλεία, βοθκθτικό εξοπλιςμό, και μεταφορικά μζςα 

που χρειάηεται για να εκπλθρϊςει πλιρωσ και εγκαίρωσ τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τισ 

παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ γενικοφσ όρουσ. Επίςθσ να διακζτει επαρκζσ 

προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία και τισ επαγγελματικζσ άδειεσ που απαιτεί θ νομοκεςία. 

Σο Νοςοκομείο δεν ζχει υποχρζωςθ να παρζχει ςτον Ανάδοχο οποιοδιποτε υλικά, εργαλεία, 

βοθκθτικό εξοπλιςμό, μεταφορικά του μζςα ι εργαςία του προςωπικοφ του για να καλφψει 

ελλείψεισ ι κακυςτεριςεισ που μπορεί να προκφψουν με ευκφνθ του Αναδόχου. 

 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

 να παραδϊςει τα δίκτυα και τισ υποδομζσ ςτισ οποίεσ ζκανε επεμβάςεισ ςε πλιρθ και καλι 

λειτουργία. 

 να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ εκτζλεςε τισ εργαςίεσ ςχολαςτικά κακαριςμζνουσ από 

πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα, παλαιά υλικά, ςκόνθ, χϊματα, λφματα, υγρά. Ειδικότερα κα πρζπει 
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να κακαριςτεί και να πλυκεί ο χϊροσ γφρω από τα φρεάτια του αντλιοςταςίου, ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι που ορίηεται από τθν περιμετρικι ςχάρα ομβρίων. 

 να απομακρφνει από το Νοςοκομείο τα απορρίμματα που κα προκφψουν από τισ εργαςίεσ και να 

τα απορρίψει ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ. υγκεκριμζνα, οφείλει να 

απορρίψει: 

o τα αςτικά απορρίμματα 

o τα υλικά ςυςκευαςίασ 

o οικοδομικά απορρίμματα (μπάηα)  

 να ςυγκεντρϊςει ςε χϊρο που κα του υποδείξει το νοςοκομείο, τα παλαιά υλικά και τον 

εξοπλιςμό που κα αντικαταςτιςει. υγκεκριμζνα,τζτοια υλικά μπορεί να είναι: 

o Πάςθσ φφςεωσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. 

o μεταλλικά ςτοιχεία (τμιματα - εξαρτιματα ςωλθνϊςεων, προφίλ αλουμινίου κ.α.). 

o πλαςτικά εξαρτιματα. 

o ξφλινεσ καταςκευζσ, π.χ. παλζτεσ. 

o γυάλινα αντικείμενα και υαλοπίνακεσ. 

 να παραδϊςει ςτο Σεχνικό Σμιμα,Δελτίο Εργαςιϊν ςτο οποίο να περιγράφει τισ εργαςίεσ που 

υλοποίθςε και τα ειδικά τεχνικά χαρακτθριςτικά των υλικϊν που χρθςιμοποίθςε, επιςυνάπτοντασ 

τυχόν τεχνικά φυλλάδια τουσ. Οι εργαςίεσ και τα υλικά κα πρζπει να ζχουν ίδια ι και ανϊτερα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά από αυτά τθσ ανωτζρω Σεχνικισ Περιγραφισ. Σο Δελτίο Εργαςιϊν να 

φζρει τθν πρωτότυπθ υπογραφι από τον υπεφκυνο τεχνικό του Αναδόχου και από το προςωπικό 

τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 

 να δϊςει εγγράφωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ που εγκαταςτάκθκε και καλισ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ, με τθν επίςθμθ ςφραγίδα του Αναδόχου 

και υπογεγραμμζνθ από τον επίςθμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ του. 

 

Χρόνοσ Ζναρξθσ: ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο από τρεισ (3) εβδομάδεσ από τθν επίςθμθ 

θμερομθνία ανάκεςθσ του ζργου. Θ υλοποίθςθ των εργαςιϊν να γίνει ςε ςυνεννόθςθ με το Νοςοκομείο 

και κατά το δυνατόν με τθν παρουςία προςωπικοφ του Σεχνικοφ Σμιματοσ 

Χρόνοσ Παράδοςθσ: τζςςερισ (4) εβδομάδεσ από επίςθμθ θμερομθνία ανάκεςθσ του ζργου. 

Σόποσ Παράδοςθσ: Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ» 

 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ 

Εκτίμθςθ ςυνολικοφ κόςτουσ: Οκτώ χιλιάδεσ ευρώ (8.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 
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το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ, ο εξοπλιςμόσ, τα υλικά και τα μικροχλικά που απαιτοφνται 

για τθν εγκατάςταςθ των υπό προμικεια υλικϊν αλλά και τθν πικανι αποκατάςταςθ δομικϊν ςτοιχείων 

και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που μπορεί να επθρεαςτοφν από τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

 


