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Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ» 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΠΙΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΘΡΘΕΩΝ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ 

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ & ΘΤΡΩΝ ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΚΣΘΡΙΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ. 

 
1. ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

1.1. Με το παρόν προβλζπεται θ ανάκεςθ για τρία (3) ζτθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν επιςκευϊν & ςυντθριςεων 

κουωωμάτων αλουμινίου & κυρϊν πυραςωαλείασ των κτιρίων του Νοςοκομείου και ςυγκεκριμζνα των 

αναωερόμενων ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Α/Α ΕΙΔΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
EKTIMΩMENH 

ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΡΙΕΣΙΑ 

1 
Επιςκευι ι αντικατάςταςθ τμιματοσ μθχανιςμοφ 
ανάκλιςθσ. 

τεμ. 120 

2 
Επιςκευι ι αντικατάςταςθ ολόκλθρου του μθχανιςμοφ 
ανάκλιςθσ. 

τεμ. 90 

3 
Επιςκευι ι αντικατάςταςθ μεντεςζ ι ανάλογου 
εξαρτιματοσ. 

τεμ. 150 

4 Σακάριςμα υαλοπίνακα ανά μονό ωφλλο. τεμ. 210 

5 
Σοποκζτθςθ νζου υαλοπίνακα, οιωνδιποτε διαςτάςεων, 
προμικειασ του Νοςοκομείου. 

τεμ. 180 

6 
Αντικατάςταςθ ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων κουωωμάτων 
ανά μονό ωφλλο. 

τεμ. 210 

7 Αντικατάςταςθ μθχανιςμοφ αςωάλιςθσ κυρϊν. τεμ. 120 

8 Ζλεγχοσ & ρεγουλάριςμα κουωϊματοσ ανά μονό ωφλλο. τεμ. 1.200 

9α 
Ζλεγχοσ & ρεγουλάριςμα μθχανιςμοφ μπάρασ πανικοφ για 
μονόωυλλο κοφωωμα. 

τεμ. 90 

9β 
Ζλεγχοσ & ρεγουλάριςμα μθχανιςμοφ μπάρασ πανικοφ για 
δίωυλλο κοφωωμα. 

τεμ. 80 

10α 
Σοποκζτθςθ νζου μθχανιςμοφ μπάρασ πανικοφ για 
μονόωυλλο κοφωωμα, μόνο χειρολαβι, καταςκευισ TESA, 
όμοιου με τουσ προχπάρχοντεσ του Νοςοκομείου. 

τεμ. 90 

10β 
Σοποκζτθςθ νζου μθχανιςμοφ μπάρασ πανικοφ για 
μονόωυλλο κοφωωμα, όλο το ςφςτθμα, καταςκευισ TESA, 
όμοιου με τουσ προχπάρχοντεσ του Νοςοκομείου. 

τεμ. 60 

10γ 
Σοποκζτθςθ νζου μθχανιςμοφ μπάρασ πανικοφ για δίωυλλο 
κοφωωμα, όλο το ςφςτθμα, καταςκευισ TESA, όμοιου με 
τουσ προχπάρχοντεσ του Νοςοκομείου. 

τεμ. 50 

11 
Αντικατάςταςθ ι τοποκζτθςθ νζου μθχανιςμοφ 
επαναωοράσ, προμικειασ του Νοςοκομείου. 

τεμ. 80 

12 Απλι αποκατάςταςθ κάςασ ςε πόρτα πυραςωαλείασ. τεμ. 50 

13 
Αποκατάςταςθ κάςασ ςε πόρτα πυραςωαλείασ με 
τοποκζτθςθ κοιλοδοκϊν 70x40x4mm. 

τεμ. 30 

14 
Αντικατάςταςθ κυρόωυλλου τφπου ΝΙΝΗ 60-90ϋ πόρτασ 
πυραςωαλείασ, προμικειασ του Νοςοκομείου 

τεμ. 30 

15 
Αντικατάςταςθ ι επιςκευι μεντεςζ ςε πόρτα 
πυραςωαλείασ. 

τεμ. 45 
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1.2. Οι αναγραωόμενεσ ςτον πίνακα ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και ζχουν προςδιοριςτεί κατ’ εκτίμθςθ των 

αναγκϊν του Νοςοκομείου, δφνανται δε να αυξομειωκοφν κατά 50% ςτθ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 

των τυχόν παρατάςεων τθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. Σο Νοςοκομείο δεν ζχει υποχρζωςθ να 

εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ αυτζσ ι τον προχπολογιςμό τθσ ανάκεςθσ, εωόςον τοφτο δεν επιβάλλεται από τισ 

ανάγκεσ του, όπωσ αυτζσ κα διαμορωωκοφν ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και των τυχόν παρατάςεϊν τθσ.  

1.3. Θα γίνουν δεκτζσ προςωορζσ μόνο για το ςφνολο των εργαςιϊν του πίνακα, από επιχειριςεισ ι ωυςικά 

πρόςωπα ι εργολιπτεσ  με ςυνεργεία επιςκευϊν που κα αποτελοφνται  από ζμπειρουσ τεχνίτεσ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, ιτοι ςτθν επιςκευι & ςυντιρθςθ κουωωμάτων 

αλουμινίου & κυρϊν πυραςωαλείασ κτιρίων παρόμοιου μεγζκουσ με τισ ποςότθτεσ του πίνακα, θ οποία κα 

πρζπει να αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ ι και εμπειρίασ, τυχόν βεβαιϊςεισ ι ςυςτατικζσ 

επιςτολζσ ι αντίγραωα ςυμβάςεων κλπ., που κα πρζπει να ςυνυποβάλλονται με τθν προςωορά.   

1.4. Οι τιμζσ μονάδασ που κα προςωερκοφν κα αναωζρονται ςε πραγματικζσ ποςότθτεσ, οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται 

και κα επιμετροφνται όπωσ ορίηεται ςτο επίςθμο τιμολόγιο τθσ Γ.Γ. Δθμοςίων Ζργων και περιλαμβάνουν κάκε δαπάνθ 

που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ π.χ. περιλαμβάνουν τθν αξία των κάκε ωφςθσ 

υλικϊν (εκτόσ αν ρθτά εξαιροφνται ςτθν οικεία περιγραωι τθσ εργαςίασ), τισ μεταωορζσ και ωορτοεκωορτϊςεισ, τθν 

εργαςία, τισ αςωαλιςτικζσ ειςωορζσ, τισ επί του τιμολογίου κρατιςεισ, τισ τυχόν δαπάνεσ μίςκωςθσ container 

αχριςτων υλικϊν, τα ικριϊματα ζωσ φψουσ 3,50 μ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςυναωι επιβάρυνςθ, όπωσ και το 

εργολαβικό όωελοσ. 

1.5. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015 ι/και ISO 13485:2016 ι 

ιςοδφναμεσ. 

1.6. Οι εργαςίεσ πρζπει να εκτελοφνται ζγκαιρα, ζντεχνα και ςφμωωνα προσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

κανονιςμοφσ, οποτεδιποτε ο ανάδοχοσ καλείται προσ τοφτο κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και των 

τυχόν παρατάςεϊν τθσ. 

1.7. τισ προςωερόμενεσ τιμζσ κα περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, τα υλικά και κάκε δαπάνθ που 

απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ. 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΕΠΙΚΕΤΘ & ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 

& ΘΤΡΩΝ ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ  

2.1. Επιςκευι ι αντικατάςταςθ τμιματοσ μθχανιςμοφ ανάκλιςθσ κουφώματοσ αλουμινίου. Περιλαμβάνει τθν 

επιςκευι ι αντικατάςταςθ μζρουσ του μθχανιςμοφ, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν 

παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ 

αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά τεμάχιο. 

2.2. Επιςκευι ι αντικατάςταςθ ολοκλιρου του μθχανιςμοφ ανάκλιςθσ κουφώματοσ αλουμινίου. Περιλαμβάνει 

τθν επιςκευι ι αντικατάςταςθ ολόκλθρου του μθχανιςμοφ, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν 
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παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ 

αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά τεμάχιο. 

2.3. Επιςκευι ι αντικατάςταςθ απλοφ μεντεςζ ι ανάλογου εξαρτιματοσ. Περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ 

μεντεςζ ι ανάλογου μθχανικοφ εξαρτιματοσ, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων 

του ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. 

Να δοκεί τιμι ανά μονόωυλλο κοφωωμα. 

2.4. Σακάριςμα υαλοπίνακα ανά μόνο φφλλο Περιλαμβάνει τθν αωαίρεςθ από τα πθχάκια ςυγκράτθςθσ του 

υαλοπίνακα, τθν τοποκζτθςθ ανάλογων εξαρτθμάτων «τακάκια» ϊςτε το κοφωωμα να επανζρκει ςτθν άρτια 

κατάςταςθ του  (αλωάδιαςμα) και επανατοποκζτθςθ με τα  ίδια πθχάκια. Σο τακάριςμα του υαλοπίνακα 

εξαρτάται από τθν λειτουργία του κάκε κουωϊματοσ και δίδεται αναλυτικά ςτθν παρακάτω εικόνα. Θ εργαςία 

περιλαμβάνει τον επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των 

μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά 

μονόωυλλο κοφωωμα. 

 

2.5. Σοποκζτθςθ νζου υαλοπίνακα. Περιλαμβάνει τθν αωαίρεςθ Να δοκεί τιμι από τα πθχάκια ςυγκράτθςθσ του 

υαλοπίνακα, τθν τοποκζτθςθ ανάλογων εξαρτθμάτων «τακάκια» ϊςτε το κοφωωμα να επανζρκει ςτθν άρτια 

κατάςταςθ του  (αλωάδιαςμα), όπωσ αναλυτικά περιγράωεται παραπάνω, τοποκζτθςθ του νζου υαλοπίνακα με 

τα  ίδια πθχάκια, αντικατάςταςθ των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων ωφλλου - κάςασ , όπου αυτό κρικεί απαραίτθτο, 

κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν 

μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ.  Ο παλιόσ ι ωκαρμζνοσ υαλοπίνακασ κα 

ζχει ιδθ αωαιρεκεί από τισ υπθρεςίεσ του  Νοςοκομείου. Ο νζοσ υαλοπίνακασ κα αποτελεί προμικεια του 

Νοςοκομείου. Να δοκεί τιμι ανά μονόωυλλο κοφωωμα. 

2.6.  Αντικατάςταςθ ελαςτικών παρεμβυςμάτων  φφλλου – κάςασ ανά μόνο φφλλο. Περιλαμβάνει τθν αωαίρεςθ 

των παλιϊν ωκαρμζνων ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου και τθσ κάςασ του κουωϊματοσ, αντικατάςταςθ 

με νζα ελαςτικά παρεμβυςμάτων από ςωραγιςτικό ελαςτομερζσ EDPM, επιμελι κακαριςμό όλων των μθχανικϊν 

μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά μονόωυλλο 

κοφωωμα. 

2.7. Αντικατάςταςθ μθχανιςμοφ αςφάλιςθσ κυρών. Περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ του ωκαρμζνου 

μθχανιςμοφ αςωάλιςθσ του (ςφρτθσ, κλειδαριά, μεταλλικά εξαρτιματα κτλ) με νζο, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό 
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όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν 

και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά τεμάχιο. 

2.8.  Ζλεγχοσ & ρεγουλάριςμα φφλλου κουφώματοσ (κατά τθν διάρκεια των κερινϊν περιόδων ςυντιρθςθσ των 

κλινικϊν). Περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ του κουωϊματοσ, τθν επαναωορά ςτισ αρχικζσ άρτιεσ ρυκμίςεισ, 

κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν 

μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά τεμάχιο. 

2.9α-β. Ζλεγχοσ & ρεγουλάριςμα  μθχανιςμοφ μπάρασ πανικοφ (μονόφυλλο & δίφυλλο κοφφωμα). 

Περιλαμβάνει τον ζλεγχο (ρεγουλάριςμα) και επιςκευι των μθχανικϊν μερϊν τθσ μπάρασ πανικοφ, ζτςι ϊςτε να 

αςωαλίηει τθν κφρα με τον ορκό τρόπο, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του 

ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να 

δοκοφν τιμζσ ανά μονόωυλλο και δίωυλλο κοφωωμα. 

2.10α. Σοποκζτθςθ νζου μθχανιςμοφ μπάρασ πανικοφ για μονόφυλλο κοφφωμα (μόνο  χειρολαβι). 

Περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ μόνο τθσ χειρολαβισ τθσ μπάρασ πανικοφ, ιδίασ με τισ προχπάρχουςεσ του 

Νοςοκομείου, καταςκευισ TESA (κωδ. MMODMBT5GR) και τθν τοποκζτθςθ νζασ, ζτςι ϊςτε να αςωαλίηει τθν κφρα 

με τον ορκό τρόπο, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και 

των μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά 

μονόωυλλο κοφωωμα. 

2.10β-γ. Σοποκζτθςθ νζου μθχανιςμοφ μπάρασ πανικοφ για μονόφυλλο & δίφυλλο κοφφωμα (όλο το ςφςτθμα). 

Περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ όλου του μθχανιςμοφ τθσ μπάρασ πανικοφ, ιδίου με τουσ προχπάρχοντεσ του 

Νοςοκομείου, καταςκευισ TESA (κωδ. 1910908 ςε χρϊμα γκρι - αςθμί) και τθν τοποκζτθςθ νζου ζτςι ϊςτε να 

αςωαλίηει τθν κφρα με τον ορκό τρόπο, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του 

ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να 

δοκοφν τιμζσ ανά μονόωυλλο & δίωυλλο κοφωωμα. 

2.11. Αντικατάςταςθ ι τοποκζτθςθ νζου μθχανιςμοφ επαναφοράσ. Περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ ι τθν 

τοποκζτθςθ νζου μθχανιςμοφ επαναωοράσ, ζτςι ϊςτε να αςωαλίηει τθν κφρα με τον ορκό τρόπο, κακϊσ και 

επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν μερϊν, 

λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ, ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ και το ςχζδιο 

το καταςκευαςτι. Ο μθχανιςμόσ επαναφοράσ κα χορθγείται από το Νοςοκομείο. 

2.12. Απλι αποκατάςταςθ κάςασ ςε πόρτα πυραςφαλείασ. Περιλαμβάνει τθν αωαίρεςθ των κυρόωυλλων 

και τθν ςτερζωςθ τθσ μεταλλικισ κάςασ ςτθν τοιχοποιία  με βίδεσ, ζτςι ϊςτε να αςωαλίηει τθν κφρα με τον ορκό 

τρόπο, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των 

μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά τεμάχιο. 

2.13. Αποκατάςταςθ κάςασ ςε πόρτα πυραςφαλείασ. Περιλαμβάνει τθν αωαίρεςθ των κυρόωυλλων και τθσ 

κάςασ, τθν τοποκζτθςθ νζου πλαιςίου κοιλοδοκϊν 70/40/4 ςε ςχιμα Θ, από το δάπεδο μζχρι το ταβάνι, τθν 

ςτερζωςθ τθσ μεταλλικισ κάςασ ςτο πλαίςιο κοιλοδοκϊν με βίδεσ, ζτςι ϊςτε να αςωαλίηει τθν κφρα με τον ορκό 
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τρόπο, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των 

μθχανικϊν μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά τεμάχιο. 

2.14. Αντικατάςταςθ κυρόφυλλου ςε πόρτα πυραςφαλείασ, τφπου ΝΙΝΗ 60-90’. Περιλαμβάνει τθν αωαίρεςθ του 

κυρόωυλλου και τθν τοποκζτθςθ νζου, προμικειασ του Νοςοκομείου, κακϊσ και τον ζλεγχο τθσ κάςασ και των 

μθχανικϊν μερϊν τθσ κφρασ, λίπανςθ και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. τθν τιμι περιλαμβάνεται θ 

μεταωορά και αποκομιδι του παλαιοφ και νζου  κυρόωυλλου. Να δοκεί τιμι ανά κφρα. 

2.15. Αντικατάςταςθ ι επιςκευι μεντεςζ ςε πόρτα πυραςφαλείασ. Περιλαμβάνει τθν αωαίρεςθ των κυρόωυλλων 

και τθν ςτερζωςθ του μεντεςζ με βίδωμα ι θλεκτροςυγκόλλθςθ ι, εάν κεωρθκεί απαραίτθτο, τθν αντικατάςταςθ 

του, κακϊσ και επιμελι κακαριςμό όλων των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων του ωφλλου – κάςασ και των μθχανικϊν 

μερϊν, λίπανςθ και ζλεγχο αυτϊν και επαναωορά ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ. Να δοκεί τιμι ανά τεμάχιο. 

 

Επιςθμαίνεται ότι για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ το ςφνολο των απαιτοφμενων υλικϊν, εξαρτθμάτων, 

μθχανιςμϊν και μικροψλικϊν (τακάκια, βίδεσ κλπ.) αποτελοφν υποχρζωςθ του αναδόχου, εκτόσ αν προςδιορίηεται 

διαωορετικά ςτουσ παραπάνω όρουσ. Σα χρθςιμοποιοφμενα υλικά και εξαρτιματα κα πρζπει να είναι όμοια προσ 

τα προχπάρχοντα ςτο Νοςοκομείο. Ο τρόποσ χριςθσ και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν πρζπει να ακολουκοφν ακριβϊσ 

τα τεχνικά ωυλλάδια των κατά περίπτωςθ  καταςκευαςτϊν, κακϊσ και τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ. 

 

3.   ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΚΕΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -  ΕΓΓΤΘΕΙ - ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ – ΑΦΑΛΙΕΙ – ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 

3.1. Ο ανάδοχοσ οωείλει να προςζρχεται ςτο Νοςοκομείο εντόσ το πολφ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

τθλεωωνικι ι με fax ι με e-mail ειδοποίθςι του, προσ εκτζλεςθ των αντικειμζνων τθσ ςφμβαςθσ, ανεξάρτθτα προσ τθν 

ποςότθτα και το είδοσ των προσ επιςκευι ι ςυντιρθςθ κουωωμάτων. Οι ανατικζμενεσ εργαςίεσ ακολουκοφν τισ 

εκάςτοτε προκφπτουςεσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κατά ςυνζπεια οι εργαςίεσ κα 

εκτελοφνται τμθματικά, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ και το πρόγραμμα που κα ςυντάςςει θ Σ.Τ. του Νοςοκομείου. 

3.2. Συχόν παραβίαςθ των χρονικϊν ορίων τθσ προθγοφμενθσ παραγράωου για περιςςότερεσ από δφο (2) ωορζσ κατ’ 

ζτοσ, με αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςυνιςτά ςοβαρό λόγο για τθν κιρυξι του ωσ εκπτϊτου, με όλεσ τισ 

νόμιμεσ ςυνζπειεσ (κατάπτωςθ εγγυθτικισ επιςτολισ, εκτζλεςθ εργαςιϊν από τρίτο ςε βάροσ του και για λογαριαςμό 

του κλπ.). 

3.3.  Όλεσ οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και τα υλικά που κα προςκομίηει ο ανάδοχοσ κα διακζτουν εγγφθςθ ποιότθτασ για 

δφο (2) τουλάχιςτον ζτθ. Κατά το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ οωείλει να αποκακιςτά άμεςα και χωρίσ χρζωςθ 

του νοςοκομείου τυχόν αςτοχίεσ που δεν οωείλονται ςε ωυςιολογικι ι ςε ςκοποφμενεσ ωκορζσ ι ςε ανϊτερθ βία. 

3.4. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςωαλίηει κατά Νόμο ςτον ΕΦΚΑ ι ςε άλλουσ αςωαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςωάλιςθσ που τυχόν προβλζπει ο Νόμοσ όλο τα προςωπικό που κα 

χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι ςχετικζσ αςωαλιςτικζσ ειςωορζσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον 

ανάδοχο. 

3.5.  Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελεί τισ εργαςίεσ ςε ϊρεσ και με μεκόδουσ που δεν κα δθμιουργοφν προβλιματα 
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ςτθν λειτουργία του Νοςοκομείου, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα αςωαλείασ και να ςυμμορωϊνεται 

προσ τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, για τθν αποωυγι οχλιςεων από ςκόνεσ κλπ. και να παραδίδει τουσ χϊρουσ όπου 

εκτελζςτθκαν οι εργαςίεσ κακαροφσ και απαλλαγμζνουσ από μπάηα και άχρθςτα υλικά.  

3.6. Αναωορικά με τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων από τισ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ οωείλει να τθρεί τισ διατάξεισ 

του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Αϋ) και τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. οικ. 4834/25.01.2013 Τ.Π.Ε.Κ.Α. 

3.7. Ο ανάδοχοσ, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και των ςυναωϊν με τθν ςφμβαςθ μεταωορϊν και 

ωορτοεκωορτϊςεων, οωείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να αποωευχκεί οποιοδιποτε ατφχθμα ι 

ηθμία ςε πρόςωπα ι πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχιματα ι ηθμίεσ ωζρει οπωςδιποτε ακζραια κάκε 

αςτικι και ποινικι ευκφνθ. 

                                                                                           Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ 2022 

Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ               

1. Κουτςοςίμου Αικατερίνθ 

2. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ 

3. Χρυςοςτόμου Γεϊργιοσ  
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