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ΘΕΜ : «υντιρθςθ και απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ των ςυςτθμάτων κατάςβεςθσ των κτιρίων 
«ΜΕΘ – ΣΕΠ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ» και Κεντρικοφ Κτιρίου 

 

   

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σα ςυςτιματα κατάςβεςθσ που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κτίρια «ΜΕΘ – ΣΕΠ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ» και 

«ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ» χρθςιμοποιοφν ωσ καταςβεςτικό υλικό το διοξείδιο του άνκρακα (CO2) και 

παρουςιάηονται παρακάτω: 

 

Κεντρικό Κτίριο 

το υπόγειο του Κεντρικοφ Κτιρίου είναι εγκατεςτθμζνα τα παρακάτω ςυςτιματα τοπικισ κατάςβεςθσ: 

 Πλιρεσ ςφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ αποτελοφμενο από δφο (2) φιάλεσ CO2 45kg (φιάλεσ, 

ςυλλζκτθσ, πυροκροτθτισ, ςτθρίγματα κτλ.) με πίνακα Inim smartline202-4ext, ζτοσ εγκατάςταςθσ 

2016, για κάκε ζναν από τουσ παρακάτω χϊρουσ: 

o τρεισ χϊρουσ των Μεταςχθματιςτϊν Μζςθσ Σάςθσ (ζξι φιάλεσ) 

o χϊρο τθσ άφιξθσ Μζςθσ Σάςθσ 

o χϊρο των Θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν 

o χϊρο των UPS 

υνολικά δϊδεκα (12) φιάλεσ CO2 45kg. 

 Πλιρεσ ςφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ αποτελοφμενο από τρεισ (3) φιάλεσ CO2 50kg (φιάλεσ, 

ςυλλζκτθσ, πυροκροτθτισ, ςτθρίγματα κτλ.) με πίνακα Inim smartline202-4ext, ζτοσ εγκατάςταςθσ 

2016, για τον χϊρο των Γενικϊν Πεδίων Χαμθλισ Σάςθσ. 

υνολικόσ αρικμόσ φιαλϊν CO2 ςτο Κεντρικό Κτίριο δεκαπζντε (15) φιάλεσ. 

 

Κτίριο ΜΕΘ – ΣΕΠ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ (Νζα Πτζρυγα) 

το υπόγειο του κτιρίου ΜΕΘ – ΣΕΠ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ είναι εγκατεςτθμζνα τα παρακάτω ςυςτιματα τοπικισ 

κατάςβεςθσ: 

 Πλιρεσ ςφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ αποτελοφμενο από δφο (2) φιάλεσ CO2 50kg (φιάλεσ, 

ςυλλζκτθσ, πυροκροτθτισ, ςτθρίγματα κτλ.) με πίνακα Extinguishant Control Panel Sigma XT 

K11031, ζτοσ εγκατάςταςθσ 2011, για κακζνα από τουσ τρεισ χϊρουσ των Μεταςχθματιςτϊν 

Μζςθσ Σάςθσ (ζξι φιάλεσ). 

 Πλιρεσ ςφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ αποτελοφμενο από μία (1) φιάλθ CO2 50kg (φιάλεσ, 

ςυλλζκτθσ, πυροκροτθτισ, ςτθρίγματα κτλ.) με πίνακα Extinguishant Control Panel Sigma XT 

K11031, ζτοσ εγκατάςταςθσ 2011, για τον πίνακα των Θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν. 
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 Πλιρεσ ςφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ αποτελοφμενο από τρεισ (3) φιάλεσ CO2 45kg (φιάλεσ, 

ςυλλζκτθσ, πυροκροτθτισ, ςτθρίγματα κτλ.) με πίνακα Extinguishant Control Panel Sigma XT 

K11031, ζτοσ εγκατάςταςθσ 2011, για κάκε ζναν από τουσ παρακάτω χϊρουσ: 

o χϊρο άφιξθσ τθσ Μζςθσ Σάςθσ 

o τον χϊρο των UPS. 

Δθλαδι ζξι (6) φιάλεσ CO2 45kg. 

 Πλιρεσ ςφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ αποτελοφμενο από δφο (2) φιάλεσ CO2 45kg (φιάλεσ, 

ςυλλζκτθσ, πυροκροτθτισ, ςτθρίγματα κτλ.) με πίνακα Extinguishant Control Panel Sigma XT 

K11031, ζτοσ εγκατάςταςθσ 2011, για τον χϊρο των Γενικϊν Πεδίων Χαμθλισ Σάςθσ. 

 Πλιρεσ ςφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ αποτελοφμενο από 2x1 φιάλεσ CO2 45kg (φιάλεσ, ςυλλζκτθσ, 

πυροκροτθτισ, ςτθρίγματα κτλ.) με πίνακα Extinguishant Control Panel Sigma XT K11031, ζτοσ 

εγκατάςταςθσ 2011, για κάκε ζνα από τα δφο Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ. 

υνολικόσ αρικμόσ φιαλϊν CO2 ςτο κτίριο «ΜΕΘ – ΣΕΠ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ» δεκαεφτά (17) φιάλεσ και τζςςερισ 

(4) εφεδρικζσ. 

 

Προκειμζνου να υλοποιθκοφν οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των μόνιμων ςυςτθμάτων κατάςβεςθσ του 

νοςοκομείου με αςφάλεια και να μποροφν τα ςυςτιματα κατάςβεςθσ να λειτουργοφν ορκά κακ’ όλο το 

διάςτθμα υλοποίθςθσ των εργαςιϊν, προτείνεται να γίνει προμήθεια οκτϊ (8) επιπλζον φιαλϊν με 

καταςβεςτικό υλικό CO2 50kg πριν από την ζναρξη των εργαςιϊν. Οι φιάλεσ αυτζσ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

άλλεσ τζςςερισ (4) εφεδρικζσ φιάλεσ που διακζτει ιδθ το νοςοκομείο κα χρθςιμεφςουν ςτθν κάλυψθ των 

χϊρων για το διάςτθμα των υδραυλικϊν δοκιμϊν κατά το οποίο κα χρειαςτεί οι φιάλεσ (είκοςι τρεισ (23) 

ςτο ςφνολο τουσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των τεςςάρων (4) εφεδρικϊν που ιδθ διακζτει το νοςοκομείο 

ςτο κτίριο «ΜΕΘ – ΣΕΠ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ») να μεταφερκοφν εκτόσ νοςοκομείου. Επιπλζον, οι εφεδρικζσ 

φιάλεσ κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ του νοςοκομείου άμεςα ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ κάποιου/ων 

ςυςτιματοσ/των. 

 

φμφωνα με τθν τεχνικι ζκκεςθ των αποτελεςμάτων τθσ εταιρείασ «ΗΑΡΙΦΟΠΟΤΛΟ Α.Ε» (βϋ ςχετικό), οι 

εργαςίεσ που πρόκειται να υλοποιθκοφν είναι οι εξισ: 

 Προμικεια οκτϊ (8) εφεδρικϊν φιαλϊν CO2 50kg ςυμβατζσ με όλα τα υπάρχοντα ςυςτιματα 

κατάςβεςθσ ςτα οποία κα εγκαταςτακοφν. Θ παράδοςθ να γίνει ςε ςθμείο που κα υποδείξει θ 

Σεχνικι Τπθρεςία. 

 Να γίνει αποςφνδεςθ και επαναςφνδεςθ είκοςι τριϊν (23) φιαλϊν CO2. Αναλυτικά, οι εργαςίεσ 

αφοροφν τισ δφο (2) φιάλεσ που βρίςκονται ςτο χϊρο των UPS του Κεντρικοφ Κτιρίου και τισ είκοςι 

μία (21) φιάλεσ που βρίςκονται ςτο κτίριο «ΜΕΘ – ΣΕΠ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ», δθλαδι το ςφνολο των 

ςυςτθμάτων κατάςβεςθσ του κτιρίου, όπωσ περιγράφεται ανωτζρω. Οι εργαςίεσ αποςφνδεςθσ και 

επαναςφνδεςθσ να πραγματοποιθκοφν ςε τρεισ (3) χρόνουσ, ζτςι ϊςτε τα ςυςτιματα κατάςβεςθσ 
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του νοςοκομείου να καλφπτονται πλιρωσ από τισ παραμζνουςεσ κάκε φορά εγκατεςτθμζνεσ 

φιάλεσ. 

 Να γίνει αποςφνδεςθ των hiflex των ςυςτθμάτων και επανατοποκζτθςθ τουσ. ε περίπτωςθ που 

υπάρξει ανάγκθ αντικατάςταςθσ μζρουσ αυτϊν, να πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν 

Σεχνικι Τπθρεςία. 

 Να γίνει υδραυλικι δοκιμι και επαναπλιρωςθ των είκοςι τριϊν (23) φιαλϊν  που περιγράφονται 

ανωτζρω με κατάλλθλο καταςβεςτικό αζριο (CO2) ςε Πιςτοποιθμζνο Κζντρο. 

 Μεταφορά των ανωτζρω φιαλϊν από και προσ το νοςοκομείο. 

 Οι εργαςίεσ αποςφνδεςθσ, μεταφοράσ φιαλϊν και θ υδραυλικι δομικι τουσ να γίνουν ςε τρία (3) 

ςτάδια, ζτςι ϊςτε τα ςυςτιματα κατάςβεςθσ του νοςοκομείου να καλφπτονται πλιρωσ από τισ 

παραμζνουςεσ κάκε φορά εγκατεςτθμζνεσ φιάλεσ. υγκεκριμζνα, κατά το πρϊτο ςτάδιο, και 

εφόςον ζχει γίνει θ προμικεια των οκτϊ (8) φιαλϊν CO2, να παραλθφκοφν οι δφο (2) φιάλεσ που 

βρίςκονται ςτο χϊρο των UPS του Κεντρικοφ Κτιρίου και πζντε (5) φιάλεσ από τα ςυςτιματα τθσ 

Νζασ Πτζρυγασ, οι οποίεσ κα αντικαταςτακοφν από τισ νζεσ φιάλεσ CO2 που κα προμθκευτεί το 

νοςοκομείο. Μία (1), θ τελευταία από τισ από τισ επιπλζον φιάλεσ, να τοποκετθκεί προςωρινά ςτο 

χϊρο των UPS του Κεντρικοφ Κτιρίου ωσ εφεδρικι. Κατά το δεφτερο ςτάδιο, να παραλθφκοφν 

οκτϊ (8) φιάλεσ από τα ςυςτιματα τθσ Νζασ Πτζρυγασ προκειμζνου να μεταφερκοφν για 

υδραυλικι δοκιμι, οι οποίεσ κα αντικαταςτακοφν από τισ φιάλεσ που επιςτρζφονται κατά το 

πρϊτο ςτάδιο ςυν τθσ μία (1) εφεδρικισ που ζχει τοποκετθκεί ςτο χϊρο των UPS του Κεντρικοφ 

Κτιρίου. Ομοίωσ με τον ίδιο τρόπο, κατά το τρίτο ςτάδιο, κα παραλθφκοφν οι εναπομείναςεσ οκτϊ 

(8) φιάλεσ από τα ςυςτιματα τθσ Νζασ Πτζρυγασ. 

 Οι δφο φιάλεσ που βρίςκονται ςτο χϊρο των UPS του Κεντρικοφ Κτιρίου να ςτθριχκοφν κατάλλθλα 

ςτον τοίχο. 

 Να γίνει αποςφνδεςθ των παλαιϊν πυροκροτθτϊν και τοποκζτθςθ νζων πυροκροτθτϊν ςε όλα τα 

ςυςτιματα. Πρόκειται ςυνολικά για δεκαπζντε (15) πυροκροτθτζσ. Εφτά (7) πυροκροτθτζσ κα 

αντικαταςτακοφν ςτα ςυςτιματα του Κεντρικοφ Κτιρίου και οκτϊ (8) πυροκροτθτζσ ςτα 

ςυςτιματα του κτιρίου «ΜΕΘ – ΣΕΠ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ». 

 Να γίνει προγραμματιςμόσ των τοπικϊν πινάκων κατάςβεςθσ μετά τθν επανατοποκζτθςθ των 

φιαλϊν. 

 Να γίνει τροποποίθςθ τθσ κζςθσ των κουδουνιϊν που βρίςκονται ςτο χϊρο των Θ/Η ςτθν Νζα 

Πτζρυγα κατάλλθλα, κακϊσ ςτισ υπάρχουςεσ κζςεισ τα κουδοφνια ζχουν καλυφκεί με μονωτικό 

υλικό. 

 Να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ και ρυκμίςεισ ϊςτε τα ςυςτιματα να παραδοκοφν ςε 

πλιρθ και καλι λειτουργία. 
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 Με το πζρασ τον εργαςιϊν, οι δϊδεκα (12) ςυνολικά εφεδρικζσ φιάλεσ που κα διακζτει πλζον το 

νοςοκομείο να τοποκετθκοφν ανά ζξι (6) ςτουσ χϊρουσ των ςυςτθμάτων κατάςβεςθσ ςε κάκε ζνα 

από τα κτίρια «ΜΕΘ – ΣΕΠ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ» και Κεντρικό Κτίριο. 

θμειϊνεται ότι θ υδραυλικι δοκιμι των φιαλϊν κάκε δζκα (10) ζτθ από τθν θμζρα καταςκευισ τουσ είναι 

απαραίτθτθ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρίκμ. 14165/Γ17.4/373/93 Απόφαςθ του Τπουργοφ Βιομθχανίασ, 

Ενζργειασ και Σεχνολογίασ για εξοπλιςμό υπό πίεςθ. 

Επειδι οι τοπικοί πίνακεσ κατάςβεςθσ ςυνδζονται με τθν υφιςτάμενθ πυρανίχνευςθ του νοςοκομείου, κα 

χρειαςτεί να γίνουν οι κατάλλθλεσ παραμετροποιιςεισ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν, να γίνουν οι 

κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ ϊςτε να μθν δθμιουργείται όχλθςθ από τισ θχθτικζσ ειδοποιιςεισ των ςειρινων 

των ςυςτθμάτων. 

Σα υλικά που κατ’ ελάχιςτον απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τον 

ςυγκεντρωτικό πίνακα υλικϊν και εργαςιϊν τθσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ Αποτελεςμάτων (βϋ ςχετικό), 

περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί (Πίνακασ 1): 

 

α/α Περιγραφή Ποςότητα 

1 Πυροκροτθτζσ 15 τεμ. 

2 Κατάλλθλο καταςβεςτικό αζριο για επαναπλιρωςθ 23 φιαλϊν CO2 

(ςυνολικά 1070kg CO2 ) 

1070 kg 

Πίνακασ 1: Υλικά απαραίτητα για την ςυντήρηςη των ςυςτημάτων κατάςβεςησ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

φνταξη προςφοράσ υποψήφιων Αναδόχων 

Να κατατεκοφν επί ποινισ αποκλειςμοφ: 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει και να προςκομίςει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 

ςυναφζσ με τθν τεχνικι υποςτιριξθ / ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων κατάςβεςθσ & πυρανίχνευςθσ 

αναγνωριςμζνο από το ΕΤΔ 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει και να προςκομίςει πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

ςυναφζσ με τθν τεχνικι υποςτιριξθ / ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων κατάςβεςθσ & πυρανίχνευςθσ 

αναγνωριςμζνο από το ΕΤΔ 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει και να προςκομίςει βεβαίωςθ επάρκειασ γνϊςθσ 

διαχείριςθσ / εγκατάςταςθσ / παραμετροποίθςθσ ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ από τουσ 

επίςθμουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ SIEMENS και INIM, κακόςον οι τοπικοί πίνακεσ κατάςβεςθσ 

ςυνδζονται με τθν υφιςτάμενθ πυρανίχνευςθ του Νοςοκομείου και κα απαιτθκεί να 

παραμετροποιθκοφν ανάλογα. 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει και να προςκομίςει πιςτοποιθτικό υμβόλαιο 

Γενικισ Αςτικισ Ευκφνθσ. 
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 Να κατακζςει Τπεφκυνθ διλωςθ όπου αναφζρεται ότι ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι οι 

αναφερόμενεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που 

απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ. 

 Βεβαίωςθ υπογεγραμμζνθ από τθν Πρ/νθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 

ζλαβε πλιρθ και καλι γνϊςθ των εγκαταςτάςεων και των ειδικϊν χϊρων που επικρατοφν ςτο 

νοςοκομείο προκειμζνου να υλοποιθκοφν οι εργαςίεσ τθσ ςυντιρθςθσ των ςυςτθμάτων. 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ μεταφορά των φιαλϊν από και 

προσ το ζργο κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ ADR και ότι παρζχει ΑΜΜΕ (φμβουλοσ 

Αςφαλοφσ Μεταφοράσ Επικίνδυνων Τλικϊν) όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι 

νομοκεςία. 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να γνωςτοποιιςει με υπεφκυνθ διλωςθ το ΚΕΦΤΠ που κα 

μεταφζρει τισ φιάλεσ για τθν εργαςία τθσ υδραυλικισ δοκιμισ. 

Για το ΚΕΦΤΠ είναι απαραίτθτα τα παρακάτω: 

o Θ Άδεια Λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

o Σο Πιςτοποιθτικό για Πιςτοποιθμζνο Κζντρο Επανελζγχου φιαλϊν υψθλισ και χαμθλισ 

πίεςθσ (CO2). 

o Σο πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 ςυναφζσ με τον επανζλεγχο και τθν αναγόμωςθ μόνιμων 

ςυςτθμάτων κατάςβεςθσ CO2 αναγνωριςμζνο από το ΕΤΔ του ΚΕΦΤΠ. 

o Σο πιςτοποιθτικό αρμόδιου ατόμου του ΚΕΦΤΠ. 

o Σον εν ιςχφ ADR, ϊςτε να τθροφνται όλεσ οι διαδικαςίεσ μεταφοράσ/ φορτοεκφόρτωςθσ 

επικίνδυνων υλικϊν. 

 

Ζητήματα αςφαλείασ 

Ο Ανάδοχοσ να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, για τουσ 

εργαηόμενουσ του, το παρευριςκόμενο προςωπικό τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, τουσ νοςθλευόμενουσ ςτουσ 

επιμζρουσ χϊρουσ, τουσ παρευριςκόμενουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του νοςοκομείου, όςον αφορά το 

αντικείμενο των εργαςιϊν του. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα 

προςταςίασ κατά του Covid-19 κατά τθν περίοδο εργαςίασ ςτουσ χϊρουσ του νοςοκομείου. 

 

Τλοποίηςη Εργαςιϊν 

- Θ ζναρξθ των εργαςιϊν να πραγματοποιθκεί άμεςα κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία του 

νοςοκομείου και με τθν παρουςία του προςωπικοφ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. Οι εργαςίεσ να 

πραγματοποιοφνται ωσ επί το πλείςτον ςε θμζρεσ μθ εφθμερίασ του νοςοκομείου. Θ ολοκλιρωςθ των 

εργαςιϊν να γίνει ςε χρονικό διάςτθμα που δεν κα υπερβαίνει τισ εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ 

από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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- Όπου χρθςιμοποιθκοφν ανταλλακτικά αυτά να διακζτουν τθν κατάλλθλθ πιςτοποίθςθ. 

 

Παραδοτζα 

- Με το πζρασ των εργαςιϊν, να παραδοκοφν ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του νοςοκομείου δελτίο εργαςιϊν 

και πίνακασ υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ να υποβάλλει Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι 

τα ανωτζρω ςυςτιματα ζχουν ςυντθρθκεί και λειτουργοφν με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία κατά τθ 

χρονικι ςτιγμι περαίωςθσ τθσ ςυντιρθςθσ. 

- Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν να γίνεται απομάκρυνςθ των άχρθςτων υλικϊν και να παραδοκοφν τα 

ςυςτιματα ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

- Θ εταιρεία να παρζχει εγγφθςθ για τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ ωσ προσ τισ 

υλοποιθκείςεσ εργαςίεσ για διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ. 

 

Αςφαλιςτική Κάλυψη 

 Να παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για ηθμιζσ του νοςοκομείου ι τρίτων προερχόμενεσ αποκλειςτικά από 

αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά και να αναφζρεται αναλυτικά το ποςό αυτισ. 

 

Κόςτοσ 

Σο κόςτοσ καλφπτει τθν εργαςία, τα υλικά και τα μικροχλικά για τθν παράδοςθ των ςυςτθμάτων ςε πλιρθ 

και καλι λειτουργία ακόμα και αν δεν αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να 

κατακζςει προςφορά επί του ςυνόλου τθσ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ και όχι ξεχωριςτά για υλικά ι 

εργαςία. 

 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ: 

Εκτίμθςθ κόςτουσ υλικϊν: 

Οκτϊ χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (8.500,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Εκτίμθςθ κόςτουσ εργαςιϊν: 

Ζξι χιλιάδεσ ευρϊ (6.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

υνολικι εκτίμθςθ κόςτουσ: 

Δεκατζςςερισ χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (14.500,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

 


