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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συντήρηση ψυκτικών 

συγκροτημάτων οίκων Trane και AERMEC, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.656,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.» 

  

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές 

προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.  

6. Την υπ’ αριθμ. 4/23-01-2019 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω 

διαγωνισμού και η συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συντήρηση 

ψυκτικών συγκροτημάτων οίκων Trane και AERMEC, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

11.656,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2169/04-02-2019 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Νοσοκομείου. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

9. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση ψυκτικών 

συγκροτημάτων οίκων Trane και AERMEC, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.656,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου www.laiko.gr  

2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης, ενώ 

σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα 

αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 12/02/2018 Ημέρα 

ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή να τις αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία 

στο 213-2061638 

4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 

αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών μας. 

5. Με την οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την κάλυψη των 

αναγκών του Νοσοκομείου σχετικός διαγωνισμός για τη συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων 

οίκων Trane και AERMEC, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.656,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 

 

Επισυνάπτονται:                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Τρεις (3) σελίδες 

                                                                                                         ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Τεχνικές Προδιαγραφές  
συντήρησης Ψυκτικών συγκροτηµάτων οίκων Trane και AERMEC 

 
Παραθέτουµε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές για την ̟ρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη «Συντήρηση ψυκτικών συγκροτηµάτων οίκων Trane και AERMEC» 
για το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ». 
 

Το αντικείµενο της συντήρησης αφορά κεντρικά ψυκτικά µηχανήµατα οίκων Trane, και 
AERMEC, των ο̟οίων η α̟ρόσκο̟τη λειτουργία είναι ̟ρωταρχικής σηµασίας για την 
οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 

Οι κεντρικές αυτές ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι εγκατεστηµένες τόσο στο κεντρικό 
κτίριο ε̟ί της οδού Αγ. Θωµά:  

 Οίκου TRANE, model: RTAB-216LN, αερόψυκτο   δύο (2) τεµ. 
 Οίκου TRANE, model: ECGWD-209, υδρόψυκτο   ένα (1) τεµ. 
 Οίκου TRANE, model: RTAC 120, αερόψυκτο    ένα (1) τεµ. 
 Οίκου TRANE, model: RTAF 105, αερόψυκτο    ένα (1) τεµ. 
 
όσο και στο κτίριο του ̟αραρτήµατος, οδού Σεβαστου̟όλεως: 
 Οίκου TRANE, model: CGAD-206, αερόψυκτο    ένα (1) τεµ 
 Οίκου AERMEC, model: RAX 732-LP, αερόψυκτο   ένα (1) τεµ 
 
 Η αναζήτηση συντηρητή αφορά στα ανωτέρω ψυκτικά συγκροτήµατα και 
̟εριλαµβάνει τις ̟αρακάτω εργασίες:  
 
I. Προλη̟τική Συντήρηση (Μία στην αρχή της σύµβασης):  

 Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και ̟αροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα 
µέσω ̟τώσης ̟ίεσης νερού στους εναλλάκτες.  

 Ανασκό̟ηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών ε̟εξεργαστών µµηχανηµάτων.  
 Έλεγχος αυτοµατισµού, και ̟ρεσσοστατών, αισθητηρίων και διακο̟τών ροής νερού.  
 Συντήρηση ηλεκτρικών ̟ινάκων.  
 Έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης ε̟αφών εκκινητών.  
 Μεγγοµέτρηση τυλιγµάτων κινητήρων των συµ̟ιεστών, ανεµιστήρων.  
 Σύσφιξη ακροδεκτών συµ̟ιεστών.  
 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  
 Ανάλυση ψυκτελαίου (µία ανά ψυκτικό κύκλωµα στα ψυκτικά συγκροτήµατα οίκου 

TRANE 12 ψ.κ., 2 ψ.κ. οίκου AERMEC) µε α̟οστολή δειγµάτων σε ̟ιστο̟οιηµένο 
εργαστήριο, ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συµ̟ιεστή/κυκλώµατος. 

 Καθαρισµός των στοιχείων των συµ̟υκνωτών µε χρήση κατάλληλου χηµικού καθώς 
και ̟ιεστικού µµηχανήµατος, υψηλής ̟ίεσης.  

 Στο ψυκτικό συγκρότηµα οίκου TRANE τύ̟ου CGWD-209 (κεντρικό κτίριο), δύο (2) 
χηµικοί καθαρισµοί το έτος  

 Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήµατος  
 Καταγραφή λειτουργικών ̟αραµέτρων  
 Καταµέτρηση ̟ιέσεων, θερµοκρασιών και αµ̟εροµέτρηση κινητήρων.  
 Έλεγχος µετρήσεων ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού 

οίκου.  



 Με το ̟έρας της συντήρησης θα γίνει ̟αράθεση τεχνικής έκθεσης µε τις ανάλογες 
µετρήσεις καθώς και καταγραφή τυχόν ̟ρόσθετων α̟αιτήσεων για την βελτιστο̟οίηση 
της λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτηµάτων  
 
II. ∆ύο ̟εριοδικοί έλεγχοι λειτουργίας κατά τη διάρκεια του έτους κάλυψης.  

 Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και ̟αροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα 
µέσω ̟τώσης ̟ίεσης νερού στους εναλλάκτες.  

 Ανασκό̟ηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών ε̟εξεργαστών µηχανηµάτων. 
 Έλεγχος αυτοµατισµού, και ̟ρεσοστατών, αισθητηρίων και διακο̟τών ροής νερού.  
 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή. Καταγραφή 

λειτουργικών ̟αραµέτρων  
 Καταµέτρηση ̟ιέσεων, θερµοκρασιών, και αµ̟εροµέτρηση κινητήρων. 
 Έλεγχος µετρήσεων ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού 

οίκου.  
 Με το ̟έρας των ελέγχων θα γίνει ̟αράθεση τεχνικής έκθεσης µε τις ανάλογες 

µετρήσεις καθώς και καταγραφή τυχόν ̟ρόσθετων α̟αιτήσεων για την βελτιστο̟οίηση 
της λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτηµάτων.  
 
III. Πρόσθετες καλύψεις (α̟οκατάσταση βλαβών κλ̟) 

 Τηλεφωνική υ̟οστήριξη 24 ώρες, 365 ηµέρες. 
 ∆ιάγνωση όλων των βλαβών.   
 Αντα̟όκριση σε ̟ερί̟τωση βλαβών εντός 6 εργάσιµων ωρών. Η ̟αρα̟άνω κάλυψη 

είναι σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες. 
 Α̟οκατάσταση βλαβών.  
 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου για την α̟οκατάσταση βλαβών α̟αιτούνται ανταλλακτικά ή άλλα 

εξαρτήµατα θα ̟ρέ̟ει να ̟ροηγηθεί έγκριση α̟ό την Τεχνική Υ̟ηρεσία του 
Νοσοκοµείου. 
 
IV. Ειδικές α̟αιτήσεις - ε̟ισηµάνσεις. 
Προκειµένου να γίνουν δεκτές οι οικονοµικές ̟ροσφορές των συµµετεχόντων θα 
̟ρέ̟ει οι εταιρείες ̟ου θα λάβουν µέρος να έχουν εµ̟ειρία στη συντήρηση 
εγκαταστάσεων κλιµατισµού ιδιαίτερων α̟αιτήσεων και µε ̟οινή α̟οκλεισµού:  

 Να ̟ροσκοµίσουν συµβάσεις και σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών 
συντήρησης α̟ό άλλους φορείς για την εκτέλεση ετήσιων ή µεγαλύτερης διάρκειας 
συντηρήσεων. 
Οι ζητούµενες συµβάσεις θα ̟ρέ̟ει να αφορούν αερόψυκτα και υδρόψυκτα ψυκτικά 
συγκροτήµατα εταιρειών Trane, ψυκτικής ικανότητας ̟άνω α̟ό 200KW. 

 Να ̟ροσκοµίσουν υ̟εύθυνη δήλωση, στην ο̟οία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα 
ανταλλακτικά ̟ου θα χρησιµο̟οιούν θα είναι καινούργια και αχρησιµο̟οίητα. 

 Να ̟ροσκοµίσουν α̟οδεικτικά στοιχεία για τη µόνιµη α̟ασχόληση: 
i. Ενός τουλάχιστον δι̟λωµατούχου Μηχανολόγου µηχανικού ΠΕ ή ΤΕ, µε 

εµ̟ειρία σε ̟αρόµοια έργα. 
ii. Ενός τουλάχιστον αδειούχου τεχνικού µε ̟ιστο̟οίηση στη διαχείριση 

φθοριούχων αερίων κατηγορίας I. 



   Να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας του Νοσοκοµείου, α̟ό την ο̟οία 
να ̟ροκύ̟τει η ε̟ί τό̟ου ε̟ίσκεψη και έλεγχος των ̟ραγµατικών συνθηκών του υ̟ό 
συντήρηση εξο̟λισµού. 

 


