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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           Υίορ,   03/07/2017      

2Η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ &ΑΙΓΑΙΟΤ      Απιθ. Ππυη. 9636 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΔΛΣΙΩΗ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 

ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΤΝΟΛΙΚΟΤ Π/Τ 20.000,00 € ΤΜΠ. ΦΠΑ 

 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» έρνληαο ππόςε : 

1.Σελ κε αξηζ. 8/19.05.2017 Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

2.Σελ 648/16.06.2017 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.4412/2016 

4. Σελ κε αξηζ. 411/03.07.2017  Απόθαζε  Γ/ηξηαο ηνπ  Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο. 

5. Σελ κε αξηζ. 1184/02.12.2016 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο,  γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ 

πνζνύ.  

5.Σελ άκεζε θαη επηηαθηηθή αλάγθε ηεο βειηίσζεο ηνπ θιηκαηηζκνύ ηεο καηεπηηθήο θιηληθήο. 

 

                                                            ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

 

Φπζηθά ή Ννκηθά πξόζσπα λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ, κεηά από ππνβνιή κλειζηήρ  

πποζθοπάρ, γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θιηκαηηζκνύ 

ηεο καηεπηηθήο θιηληθήο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 20.000€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 

Πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζηο Σμήμα  Γπαμμαηείαρ (ππυηόκολλο) ηος Γ. Ν. Υίος 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  μέσπι ηην Πέμπηη 13.07.2017  και μέσπι ηιρ 10:00, ηο άνοιγμα αςηών θα 

ππαγμαηοποιηθεί ηην ίδια μέπα ζηιρ 13:00 μ.μ.  Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα 120 εκέξεο. 

Γικαίυμα ςμμεηοσήρ      

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  έρνπλ: 

(α) Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηάμεο Α1 ζηελ θαηεγνξία ησλ Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ 

(β) Δπηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξώα ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ  

 

 



Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

Α) Οη πξνζθνξέο ζα απεπζύλνληαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ», 

νδόο Έιελαο Βεληδέινπ 2 Σ.Κ.82132, θαη ζα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηό θάθειν, ζην πξσηόθνιιν 

ηεο ππεξεζίαο, αλαγξάθνληαο ηε θξάζε  «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΔΛΣΙΩΗ 

ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ». 

Β) Οη ππνςήθηνη δηαγσληδόκελνη  κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζα ηνπνζεηήζνπλ:  

1) Yπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη:  

 α) Απνδέρνληαη πιήξσο όινπο ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο θαη όηη 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ.  

 β) Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζρεηηθό δηθαηνινγεηηθό, 

εθόζνλ ηνπο δεηεζεί, με ποινή απόππιτηρ. 

2) Ξερσξηζηό θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

3) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ίζε κε ην 2% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πιελ ΦΠΑ.  

Γ) Οη ηηκέο ζα δνζνύλ ζε επξώ δειαδή  ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Γ) Η πξνζθνξά ζα είλαη θαζαξνγξακκέλε, ρσξίο δηνξζώζεηο, ζα θέξεη ζθξαγίδα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα. 

Δ) Η θαηαθύξσζε ηεο εξγνιαβίαο ζα γίλεη κε θξηηήξην  ηελ ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο 

άπνςεο  πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηεο ηηκήο. 

Σ) Η νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζα βεβαησζεί  από αξκόδηα  επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα 

ην ζθνπό απηό , παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ.  

ε πεξίπησζε κε βεβαίσζεο ησλ εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή, ν αλάδνρνο ησλ 

εξγαζηώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη απηέο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζύκβαζε πνπ 

ζα θαηαξηηζζεί γηα ην ζθνπό απηό.  

Σπόπορ Πληπυμήρ - Κπαηήζειρ 

Α. 1) Η πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο πξνζεζκίαο εμήληα (60) 

εκεξώλ από ηε ιήςε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηελ έθδνζε από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηεο βεβαίσζεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ έγθξηζε απηήο από ην Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ ζύκθσλα κε 

ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο , κε ηελ πξνϋπόζεζε  ηεο πξνζθόκηζεο θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θαζώο θαη όπνηνπ άιινπ εγγξάθνπ ηπρόλ δεηεζεί από ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 

    2) Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από ηε ζεώξεζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο από  ην Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ εθόζνλ νξίδεηαη από ην λόκν. 

Β. Σνλ κεηνδόηε ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο όπσο απηέο εθάζηνηε ηζρύνπλ. 

Πξνζθνξέο πνπ δεηνύλ απαιιαγή ηνπο από   ηηο παξαπάλσ επηβαξύλζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Η Ιζσύρ ηυν Πποζθοπών 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα (120) εθαηόλ είθνζη εκέξεο 

από ηελ επόκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  



2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ησλ 120  εκεξώλ, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

3. Η ηζρύο ησλ Πξνζθνξώλ είλαη δπλαηό λα παξαηαζεί, εθ’ όζνλ δεηεζεί από ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή,  θαη’ αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδόκελν. 

4. Αλ πξνθύςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά 

από εηζήγεζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ζα  απεπζύλεη ζρεηηθό έγγξαθν αίηεκα πξνο ηνπο 

Πξνζθέξνληεο, ην αξγόηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηε ιήμε ηζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ 

ηνπο, εάλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη Πξνζθέξνληεο 

νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ 

απνδέρνληαη ηελ αηηνύκελε παξάηαζε, λα αλαλεώζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ 

απηέο δελ ηζρύνπλ θαη γηα ηπρόλ  παξαηάζεηο. 

5. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξεσηηθά καηαηώλνληαη, εθηόο εάλ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα όηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ 

εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, νπόηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα 

επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε όρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, 

ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπλερίδεηαη κε όζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

6. Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ελδερνκέλσο 

αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ή εκπνδηζηεί ε πξόνδνο απηνύ, ζπλεπεία άζθεζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ αθνξνύλ ηνλ δηαγσληζκό. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο 

ππνρξενύληαη λα κεξηκλνύλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

 Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμού  

1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε από ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ νξίδεηαη 

ζηε δηαθήξπμε.   

2. Όινη νη παξεπξηζθόκελνη ιακβάλνπλ γλώζε κόλν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ 

δηαγσληζκό, θαζώο επίζεο  ησλ ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

3. Σπρόλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ δελ θσιύεη ην 

άλνηγκα  ηεο αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο.   

4. Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα ζηάδην. 

Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ 

Ο ππομηθεςηήρ ζηον οποίο θα ηος καηακςπυθεί  ο διαγυνιζμόρ είναι ςποσπευμένορ ηο 

απγόηεπο καηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ να καηαθέζει εγγςηηική επιζηολή καλήρ 

εκηέλεζηρ ηηρ, η οποία καλύπηει ζε εςπώ ποζοζηό 5% ηηρ ζςνολικήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 

ηηρ ππομήθειαρ πος θα ηος καηακςπυθεί συπίρ Φ.Π.Α., με απεπιόπιζηο σπόνο ιζσύορ. 
Απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, βεβαίσζε ησλ εξγαζηώλ  θαη ύζηεξα από ηελ 

εθθαζάξηζε ηπρόλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο.  

 



                                            ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθύςεη νθείιεη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο , εληόο 30 ημεπολογιακών 

ημεπών από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο ύκβαζεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθό ηνπ 

Αλαδόρνπ ή ηξίησλ.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε από ηπρόλ αηύρεκα ή 

από θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ απαζρνιεί ν 

Αλάδνρνο , ππνρξενύηαη ν Αλάδνρνο κόλνο απηόο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινύλ ηελ 

έλσζε/θνηλνπξαμία ζα είλαη από θνηλνύ θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε όισλ ησλ απνξξενπζώλ από ηελ παξνύζα ππνρξεώζεώλ ηνπο. 

Σπρόλ πθηζηάκελεο κεηαμύ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλώλ ηνπο έρνπλ ηζρύ 

κόλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δύλαληαη λα πξνβιεζνύλ 

έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιόγνο απαιιαγήο ηνπ ελόο κέινπο από ηηο επζύλεο θαη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειώλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ηεο ύκβαζεο, νπνηνδήπνηε από ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλόηεηαο 

ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή ιόγσ αλσηέξαο βίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζύλε νινθιήξσζεο ηεο 

ύκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.  

ηελ σο άλσ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ακειιεηί λα ελεκεξώζεη ζρεηηθά εγγξάθσο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη ζπκβαηηθνί όξνη 

κπνξνύλ λα εθπιεξσζνύλ από ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ε ύκβαζε 

πινπνηείηαη από ηα ινηπά κέιε ζην ζύλνιό ηεο θαη εμαθνινπζεί λα παξάγεη όια ηα έλλνκα 

απνηειέζκαηά ηεο. Η ζρεηηθή Απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί ηεο δπλαηόηεηαο 

εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ από ηα ελαπνκείλαληα κέιε θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ 

Αλάδνρν. 

Δθόζνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη ζρεηηθά όηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνύλ γηα 

λα εθπιεξώζνπλ ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο, ηόηε ε Αλάδνρνο έλσζε/θνηλνπξαμία νθείιεη λα 

πξνηείλεη αληηθαηαζηάηε, κε πξνζόληα αληίζηνηρα ηνπ απνρσξνύληνο κέινπο. Η πξόηαζε ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθά έγγξαθα ζηα νπνία ν αληηθαηαζηάηεο δεζκεύεηαη γηα ηελ 

πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ελ ιόγσ ζπκβαηηθώλ όξσλ θαη ηελ ελ γέλεη ππνθαηάζηαζε ηνπ 

ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απνρσξνύληνο κέινπο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή εγθξίλεη κε απόθαζή ηεο 

ηελ αληηθαηάζηαζε απηή. ε πεξίπησζε όκσο πνπ ε πξόηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν αληηθαηαζηάηε 

δελ γίλεη απνδεθηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ Αλάδνρν έλσζε 



/θνηλνπξαμία έθπησην.  

Δθαπμοζηέο Γίκαιο - Γιαιηηζία 

1. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε 

δηαθνξά, πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο 

ζύκβαζεο.  

2. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιύεηαη από ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

Γηθαζηήξηα Υίνπ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθό.  

3. Γελ απνθιείεηαη όκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο εθόζνλ ζπκθσλνύλ θαη ηα δύν κέξε, λα  

πξνβιεθηεί ζηε ζύκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ Γηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία 

ζύκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε όζα κεηαμύ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ 

επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά 

Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 

                        

                        Αθνινπζεί ηερληθή έθζεζε - πξνϋπνινγηζκόο «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ»  

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη Κενηπικήρ Κλιμαηιζηικήρ Μονάδαρ (ΚΚΜ) για αίθοςζερ 

επεμβάζευν ηηρ μαιεςηικήρ κλινικήρ με ηοςρ βοηθηηικούρ σώποςρ ηοςρ – Σοποθέηηζη 

απόλςηυν θίληπυν μεηά ηυν κιβυηίυν ηοςρ ζηην αίθοςζα επεμβάζευν καιζαπικών. 

 

1.  Γενικά 

Πξνβιέπεηαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε ΚΚΜ ζην δώκα ηνπ λένπ θηηξίνπ γηα ηνλ θιηκαηηζκό ησλ 

αηζνπζώλ επεκβάζεσλ κε ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπο θαζώο θαη ε ηνπνζέηεζε απόιπησλ 

θίιηξσλ κεηά ησλ θηβσηίσλ ηνπο ζηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ ησλ θαηζαξηθώλ. 

Θα γίλεη ε πιήξεο ζύλδεζε ζε ιεηηνπξγία ηεο ΚΚΜ κε ηα πθηζηάκελα δίθηπα αεξαγσγώλ, 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ θαη κε όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνύο ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ηεο Απόθαζεο ΓΤ8/Β/νηθ.49727/26-04-2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

Πξόλνηαο). 

Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζα ζπλδεζνύλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν αεξαγσγώλ πξνζαγσγήο, 

έμη (6) απόιπηα θίιηξα κεηά ησλ θηβσηίσλ ηνπο ζηελ αίζνπζα επεκβάζεσλ θαηζαξηθώλ.   

 

2.    Δγκαηάζηαζη ΚΚΜ 

2.1  Βαζικά σαπακηηπιζηικά ΚΚΜ 



 

Η ΚΚΜ ζα θέξεη: 

 ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αέξα – αέξα κεηαμύ ηνπ εμεξρόκελνπ θαη εηζεξρόκελνπ αέξα, 

 πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε, 

 πξνθίιηξν θιάζεο G4 (ζύκθσλα κε ΔΝ 779:2002) κεηά ην δηάθξαγκα ζηελ είζνδν ηνπ 

ελαιιάθηε, 

 ζεξκαληηθό ζηνηρείν, 

 ςπθηηθό ζηνηρείν, 

 πγξαληήξα αηκνύ, 

 αλεκηζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή 

ηνπ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε ξύπαλζε ησλ θίιηξσλ θαη επίζεο λα κεηώλεηαη ζην 

30% ηεο θαλνληθήο όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ), 

 ζαθόθηιηξν θιάζεο F8 (ζύκθσλα κε ΔΝ 779:2002), 

 ερναπνζβεζηήξα πξνζαγόκελνπ αέξα, 

 ερναπνζβεζηήξα απαγόκελνπ αέξα, 

 αλεκηζηήξα απαγόκελνπ αέξα κε ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ κε inverter (ώζηε ε παξνρή ηνπ 

λα κεηώλεηαη ζην 30% ηεο θαλνληθήο όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο επεκβάζεσλ). 

 πνιύθπιιν δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε. 

2.2 Πποδιαγπαθέρ ΚΚΜ 

Πλαίζιο  

 Παξνρή πξνζαγόκελνπ αέξα 6000 m
3
/h 

 Παξνρή απαγόκελνπ αέξα 5400 m
3
/h 

 Ιζρύο ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ 80 KW 

 Ιζρύο ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ 20 KW   

 Παξνρή από ηνλ πγξαληήξα 64 kg/h 

 Πηώζε πίεζεο πξνζαγόκελνπ αέξα 2200 Pa 

 Πηώζε πίεζεο απαγόκελνπ αέξα 500 Pa 

 

Ο ζθειεηόο ηεο θεληξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ζα απνηειείηαη από ηκήκαηα εληζρπκέλνπ 

θαη αλνδπόκελνπ πξνθίι αινπκηλίνπ (UNI9006/1) ζπλδεδεκέλα κε εηδηθνύο πιαζηηθνύο 

ζπλδέζκνπο εληζρπκέλνπο κε ίλεο πάινπ  (UL94Vo class). 

Πλεςπικά Σοισώμαηα 

Σα θαιύκκαηα πνπ πεξηθιείνπλ ηελ θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα είλαη δηπινύ ηνηρώκαηνο 

(sandwich) από γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ιακαξίλα ή πξνβακκέλε κε εηδηθή επεμεξγαζία 

γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ιακαξίλα. 

Η εζσηεξηθή ζεξκνερνκνλσηηθή επέλδπζε ζα απνηειείηαη από πεπηεζκέλν άθαπζην θαη κε 

ηνμηθό παινβάκβαθα. 

ηα ζεκεία πξνζαξκνγήο ησλ θαιπκκάησλ κε ην πιαίζην ζα παξεκβάιιεηαη απηνθόιιεηε 

αδηάβξνρε ζηεγαλνπνηεηηθή ηαηλία από θανπηζνύθ (closed cell sponge rubber). 



Σα θαιύκκαηα όπνπ απαηηείηαη επίζθεςε ζα είλαη άκεζα αθαηξνύκελα δηακέζνπ εηδηθώλ 

θιείζηξσλ. 

 

Πεπιγπαθή εξαπηημάηυν 

Σμήμα Ανεμιζηήπυν 

Σν ηκήκα ησλ αλεκηζηήξσλ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε θπγνθεληξηθνύο αλεκηζηήξεο δηπινύ 

πιάηνπο, δηπιήο αλαξξόθεζεο κε εκπξόο ή πίζσ θεθιηκέλα πηεξύγηα (αλάινγα κε ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο). 

Όινη νη αλεκηζηήξεο ζα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνη θαη ζπλδένληαη κε ην 

πιαίζην ηεο κνλάδνο δηακέζνπ ειαζηηθνύ αληηθξαδαζκηθνύ ζπλδέζκνπ πξνο απνθπγήλ 

κεηάδνζεο θξαδαζκώλ. 

Η θίλεζε ζηνπο αλεκηζηήξεο ζα κεηαδίδεηαη δηακέζνπ ξπζκηδόκελσλ ηξνραιηώλ θαη ηκάλησλ 

από ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο. 

Σν ζπγθξόηεκα αλεκηζηήξα - ειεθηξνθηλεηήξα ζα εδξάδεηαη ζε αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα. 

 

Ηλεκηποκινηηήπερ 

Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ, θιάζεο κόλσζεο F, βαζκνύ πξνζηαζίαο IP55, 

1.500 RPM. 

 

Σμήμα ηοισείυν 

 ηοισείο 

Σα ζηνηρεία ησλ θεληξηθώλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 

ραιθνζσιήλα άλεπ ξαθήο πξνδηαγξαθώλ ASTM Β-68, ζε δηακέηξνπο 16mm θαη 3/8”, ζε 

ηξηγσληθή δηάηαμε κεραληθά εθηνλσκέλν ζε ζπλερή πηεξύγηα αινπκηλίνπ θπκαηνεηδνύο 

δηακόξθσζεο, πξνδηαγξαθώλ UNI 3567. Πίεζε δνθηκήο 25 bar. 

Σα ζεξκαληηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε κε ζεξκό λεξό ή αηκό θαη ηα ςπθηηθά 

ζηνηρεία ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε κε ςπρξό λεξό. 

Σα ζηνηρεία ζα θηλνύληαη ζηελ κνλάδα ζε εηδηθνύο νδεγνύο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε 

ηνπνζέηεζε θαη εμαγσγή. 

 

Ύγπανζη 

 Ύγξαλζε κε ςεθαζκό λεξνύ δηακέζνπ εηδηθώλ κπεθ κε πίεζε δηθηύνπ πόιεσο (spray) 

 Ύγξαλζε κε αηκό δηακέζνπ απηόλνκεο ελζσκαησκέλεο κνλάδνο παξαγσγήο αηκνύ. 

 

 



ηαγονοζςλλέκηηρ 

Απνηειείηαη από πξνθίι PP (max 100 C) κε εηδηθή δηακόξθσζε γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ 

ζηαγνληδίσλ ηνπ λεξνύ. 

Ο ζηαγνλνζπιιέθηεο ζα θηλείηαη ζηελ κνλάδα ζε εηδηθνύο νδεγνύο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε 

ηνπνζέηεζε θαη εμαγσγή γηα θαζαξηζκό. 

 

Λεκάνη ςμπςκνυμάηυν 

Λεθάλε ζπιινγήο ζπκππθλσκάησλ θαη λεξνύ ύγξαλζεο,  από γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ 

ιακαξίλα κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, ζα ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηνπ 

ζηαγνλνζπιιέθηε  απνρεηεύνληαο ζηα πιεπξηθά ηεο κνλάδνο. 

 

Σμήμα Φίληπυν 

Σα θίιηξα ζα θηλνύληαη ζηελ κνλάδα ζε εηδηθνύο νδεγνύο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε 

ηνπνζέηεζε θαη εμαγσγή. 

3.  Σοποθέηηζη απόλςηυν θίληπυν μεηά ηυν κιβυηίυν ηοςρ 

3.1 Υαπακηηπιζηικά απόλςηυν θίληπυν  

 Κιάζε θίιηξσλ Η14 (ΔU14) βαζκνύ απόδνζεο >99,975% 

 Γηαζηάζεηο θίιηξσλ 457*457*68 mm   

 Παξνρή αέξα >300 m
3
/h 

 Πιαίζην θαηαζθεπήο θίιηξσλ από αλνδπόκελν αινπκίλην 

 Τιηθό θίιηξσλ παινλήκαηα ραξηηνύ πνιιαπιώλ αλαδηπιώζεσλ ζρήκαηνο V, 

πξνζηαηεπηηθό πιέγκα κε επνμεηδηθή βαθή θαη από ηηο δπν πιεπξέο εηζόδνπ –     

εμόδνπ ηνπ αέξα, ειαζηηθή ζηεγαλνπνηεηηθή ηαηλία ηθαλνύ πάρνπο εκηθπθιηθήο  

κνξθήο γηα ηελ απόιπηε ζηεγαλνπνίεζε ζην ζεκείν εθαξκνγήο.  

 Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο κέρξη 80
Ο
C θαη πγξαζία 100%. 

 

3.2  Υαπακηηπιζηικά κιβυηίυν απόλςηυν θίληπυν  

 Κέιπθνο θαηαζθεπαζκέλν από γαιβαληζκέλν ραιπβδνέιαζκα, αινπκίλην, ραιθνκέλν 

ραιπβδέιαζκα, αινπκίλην, ραιθό ή αλνμείδσην ράιπβα ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν            

            θαηά RAL 9016 ζε ιεπθή απόρξσζε κε ζηόκην νξνθήο ηεηξάγσλν από αλoδπόκελν     

            αινπκίλην, κε ζηαζεξά πηεξύγηα θιίζεο 45
0
 πνπ νδεγνύλ ηνλ αέξα πξνο 4     

            θαηεπζύλζεηο. ε κηα πιεπξά ηνπ ην θέιπθνο θέξεη ιαηκό θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα    

            ηε ζύλδεζε ηνπ θηβσηίνπ κε ην δίθηπν ησλ αεξαγσγώλ ηεο εγθαηάζηαζεο.  

           Σν ζπγθξόηεκα θηβσηίνπ, απόιπηνπ θίιηξνπ θαη ζηνκίνπ είλαη θαηάιιειν γηα           

            ηνπνζέηεζε ζε ςεπδνξνθή. Η ζηεξέσζή ηνπ γίλεηαη από ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ ζε   

           ηνπιάρηζηνλ 4 ζεκεία εηδηθά δηαηεηαγκέλα γηα ην ζθνπό απηόλ.  

 Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο θηβσηίσλ 472*472 mm   



4.    Προϋπολογιζμός 

α/α Είδος Ποζόηηηα 

(ηεμ) 

Σιμή 

(Δςπώ/ηεμ) 

Μεπικό ζύνολο 

(Δςπώ) 

1 ΚΚΜ παροτής 6000 m3/h 1 13.800 13.854,02 

2 Απόλστο φίλτρο Η14 6 190 1.140,00 

3 Κιβώτιο απόλστοσ φίλτροσ 6 350 2.100,00 

Σύνολο 17.094,02 

ΦΠΑ 17% 2.905,98 

Γενικό ζύνολο 20.000,00 

 

Δίλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ ε κειέηε βειηίσζεο ηνπ θιηκαηηζκνύ ηεο καηεπηηθήο 

θιηληθήο. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  

Γπαθείο Ππομηθειών Γ.Ν. ΥΊΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

ΣΗΛ: 2271350258  και 2271350234     

FAX: 2271044311 

 

 

                                                                 Η  ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

                                                                  ηος Γ.Ν.ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

 

                                                               ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 

 

 

 

 

          


