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Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ Πξνηάζεηο – Παξαηεξήζεηο γηα ηηο 

«Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ 

ζέξκαλζεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο ηεο 4εο Τ.ΠΔ.» ε 

ζπλέρεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ε νπνία αθνξά 

ηηο «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ 

ζέξκαλζεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο ηεο 4εο Τ.ΠΔ.», 

επηζπκώ λα ζαο παξαζέζσ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο – 

παξαηεξήζεηο. ρεηηθά κε ηελ ελόηεηα ¨Α. Γεληθά¨ • 

Παξάγξαθνο 3 Γελ είλαη εθηθηό γηα ηνλ θάζε 

δηαγσληδόκελν, επη πνηλή απνθιεηζκνύ, λα πξνζθνκίζεη 

ππεύζπλε δήισζε όηη έρεη ιάβεη γλώζεη ησλ ζπλζεθώλ 

πνπ επηθξαηνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ 

ησλ Κέληξσλ Τγείαο, θαη όηη γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπο. Έλαο δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη κηα 

ππεύζπλε δήισζε όηη έρεη ιάβεη γλώζεη ησλ ζπλζεθώλ 

πνπ επηθξαηνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ 

ησλ Κέληξσλ Τγείαο, θαη όηη γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπο, κόλν θαη εάλ ειέγμεη «ελ ιεηηνπξγία» κηα 

εγθαηάζηαζε ζέξκαλζε, θαη θαηαγξάςεη ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνύλ ηε ζηηγκή εθείλε. Απηό πξνππνζέηεη 

απηνςία – έιεγρν ζε θάζε εγθαηάζηαζε, πξηλ θαηαζέζεη 

ηελ όπνηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Δπίζεο γηα ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο (π.ρ. ηπρόλ δπζιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο) ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί πξό ηεο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο, από αξκόδην ππάιιειν ηνπ εθάζηνηε Κ.Τ., 

ν νπνίνο ζεσξεηηθά ζα πξέπεη λα ηεξεί εκεξνιόγην 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζεσλ  
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ιεηηνπξγίαο & ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο, θάηη πνπ πξαθηηθά δελ ηζρύεη. Δπνκέλσο : 

Πξνηείλσ λα θαηαξγεζεί, από ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάγξαθν, ε πξνζθόκηζε Τ.Γ. από ηνλ θάζε 

δηαγσληδόκελν, ε νπνία λα αλαγξάθεη «όηη έρεη ιάβεη 

γλώζεη ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο, θαη όηη γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπο». Ο θάζε 

γλώζηεο – δηαγσληδόκελνο, ζύκθσλα κε ηελ Ιζρύνπζα 

Ννκνζεζία, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξήζεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα θαη θαπζηήξα, θαη λα ειέγμεη 

όιεο ηηο παξειθόκελεο ζπζθεπέο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, 

ζύκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία θαη ηηο αξρέο ηεο Σέρλεο & 

Δπηζηήκεο, ζπζθεπέο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ κηα 

εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο. Η εξγαζία απηή, δελ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε, εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζε όισλ ησλ 

ζπζθεπώλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, θαη δε κπνξεί λα 

πξνθνζηνινγεζεί, εθηόο θαη εάλ πξηλ ηελ Γηαγσληζηηθή 

Γηαδηθαζία, πξνεγεζεί «Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή 

πθηζηάκελεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο εγθαηαζηάζεσλ 

ζέξκαλζεο & Με θαηαζηξνθηθόο έιεγρνο», ε νπνία 

θαιό ζα ήηαλ λα γίλεη κε ρξήζε νξγάλσλ θαηάιιεισλ 

γηα ηελ εξγαζία απηή (π.ρ. ζεξκνθάκεξα, κεηξεηήο 

πάρνπο ππεξήρσλ, ελεξγεηαθνύ νξγάλνπ κεηξήζεσλ 

ιεβήησλ, θηι). • Παξάγξαθνο 4 Γελ είλαη εθηθηό γηα ηνλ 

θάζε δηαγσληδόκελν, λα αληαπνθξίλεηαη ζε έθηαθηεο 

θιήζεηο γηα απνθαηάζηαζε βιαβώλ εληόο 24ώξνπ, ή 

αθόκε θαη 36ώξνπ (γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο), γηα ηνπο 

εμήο ιόγνπο : i) Οη απνζηάζεηο γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ είλαη αξθεηά κεγάιεο, κε ηα δύν άθξα 

(Θεζζαινλίθε – Οξεζηηάδα) λα είλαη πεξίπνπ 500 

ρηιηόκεηξα, Έηζη έλαο δηαγσληδόκελνο κε έδξα ηελ 

Οξεζηηάδα, δε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζηε 

Θεζζαινλίθε, θαη ην αληίζηξνθν. ii) Σν θόζηνο θίλεζεο 

γηα ηηο παξαπάλσ απνζηάζεηο, είλαη κεγάιν, θαη αθόκε 

κεγαιύηεξν όηαλ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί θάπνηνο ζε λεζί. 

(Θάζνο). Δπνκέλσο : Πξνηείλσ, λα ππάξρεη ε 24σξε 

ηειεθσληθή ππνζηήξημε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

όπνησλ πξνβιεκάησλ, εθόζνλ ππάξρεη ζε θάζε Κέληξν 

Τγείαο έλαο ππεύζπλνο ππάιιεινο ν νπνίνο ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε κηθξνεπεκβάζεηο, 

αθίλδπλεο, νη νπνίεο δελ απαηηνύλ ζεσξεηηθό ππόβαζξν, 

θαη ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θάζε πνιίηεο. 

Π.ρ. λα παηήζεη ην Reset ηνπ θαπζηήξα, γηα λα αθπξώζεη 

κηα βιάβε. Η απνθαηάζηαζε ηπρόλ βιαβώλ, κεηά ηε 

ζπληήξεζε ζε έλα ιεβεηνζηάζην, ζα πξέπεη λα απνηειεί 

μερσξηζηή εξγαζία, ε νπνία ζα πξέπεη λα ηηκνινγεζεί 

αλάινγα κε ηε θύζε ηεο βιάβεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν 

αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο ζπληήξεζεο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ 



ησλ Κ.Τ. ηεο 4εο Τ.ΠΔ., έρεη έδξα ηε Θεζζαινλίθε, κε 

κέγηζην θόζηνο εξγαζίαο 400 επξώ γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηνπ Κ.Τ. Οξεζηηάδαο, δελ είλαη 

δπλαηό λα είλαη ππνρξεσκέλνο κε ην ίδην θόζηνο, θαη ζε 

ρξόλν εληόο 24 σξώλ, λα θαιύςεη π.ρ. ηξείο έθηαθηεο 

βιάβεο ζε έλα έηνο ζην ζπγθεθξηκέλν Κ.Τ. Γη ηηο 

έθηαθηεο βιάβεο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα Ννζειεπηηθό 

Ίδξπκα, θαιό είλαη λα θαινύληαη ηνπηθνί ζπληεξεηέο, 

ώζηε ε όιε εξγαζία λα γίλεηαη ζε κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα. Δάλ όκσο ε πξνζσπηθή ηερληθή ππνζηήξημε 

απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ησλ Κ.Τ. ηεο 

4εο Τ.ΠΔ., ηόηε ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ην ηκήκα απηό 

ηεο Παξαγξάθνπ 4, θαη λα αλαθέξεηαη ηόζν ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, όζν θαη ζηε ύκβαζε, όηη ην 

ρξνληθό δηάζηεκα ζα είλαη κεγαιύηεξν, όηη ζε 

πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο (π.ρ. αζζέλεηαο) ν αλάδνρνο δε 

ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιύςεη ηε βιάβε θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ην αξκόδην Κ.Τ. λα 

απεπζπλζεί ζε εμσηεξηθό ζπληεξεηή, θαη ην θόζηνο 

απνθαηάζηαζεο ζα δηαθνξνπνηείηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

ζα απνηειεί ρσξηζηή εξγαζία κε λέν ηηκνιόγην παξνρήο 

ππεξεζηώλ. • Δπη πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζνύλ ζηελ ελόηεηα «Α. Γεληθά», ηα παξαθάησ : i) 

Ο θάζε δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, θαη λα ειέγρεηαη απηό πξό ηεο θάζεσο 

ππνγξαθήο ζύκβαζεο, ην ζεηξηαθό αξηζκό (S/N) ηνπ 

αλαιπηή θαπζαεξίσλ πνπ δηαζέηεη, θαη επηπιένλ λα 

θαηαζέηεη ηηκνιόγην αγνξάο απηνύ. Καηά ηε δηάξθεηα 

κεηξήζεσλ θαπζαεξίσλ, ζε θάζε εγθαηάζηαζε 

ζέξκαλζεο, λα ειέγρεηαη ν S/N από ηνλ ππεύζπλν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε Κ.Τ.. ii) Ο θάζε 

δηαγσληδόκελνο, καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ 

ζα θαηαζέηεη, λα θαηαζέηεη θαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθεηαη όηη ν αλαιπηήο θαπζαεξίσλ πνπ 

δηαζέηεη έρεη ηε δπλαηόηεηα όισλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ Ιζρύνπζα Ννκνζεζία. Γηα 

ην ζθνπό απηό, καδί κε ηελ ππεύζπλε δήισζε, ζα πξέπεη 

λα επηζπλάπηεη θαη εθηύπσζε ζηνηρείσλ κέηξεζεο ηνπ 

αλαιπηή θαπζαεξίσλ πνπ δηαζέηεη. iii) Ο θάζε 

δηαγσληδόκελνο ζα δηαζέηεη κπινθ Φύιισλ Διέγρνπ & 

πληήξεζεο Λεβήησλ & θαπζηήξσλ, ζεσξεκέλα, είηε 

από ην ζύιινγν πνπ αλήθεη, είηε από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο ΠΔ.ΥΩ... 

ρεηηθά κε ηελ ελόηεηα ¨Β. Δηδηθά¨ • Παξάγξαθνο 1 ή 

Παξάγξαθνο 4 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ νξζή 

θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ιέβεηα & 

θαπζηήξα, θαη πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηελ παξάγξαθν 

απηή ην εμήο : «Δάλ νη κεηξήζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ζε έλα 



ιέβεηα είλαη εθηόο νξίσλ, λα αλαθεξζνύλ γξαπηώο 

(επηζπλαπηόκελν ζην Φύιιν Διέγρνπ & ζπληήξεζεο 

Λέβεηα & Καπζηήξα) θαη ηεθκεξησκέλα ηερληθά, νη 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πινπνηήζεη ν αλάδνρνο, ώζηε νη 

κεηξήζεηο λα είλαη εληόο νξίσλ». Οη ελέξγεηεο απηέο 

είλαη ζπγθεθξηκέλεο γηα θάζε πεξίπησζε, θαη 

πξνθύπηνπλ, ηόζν από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, όζν θαη 

από ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηα αληίζηνηρα 

εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εθάζηνηε 

ιέβεηα – θαπζηήξα. • Παξάγξαθνο 4 ην ηέινο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 αλαγξάθεηε : «Πξνηείλεη επίζεο θαη 

ελδεδεηγκέλεο θαηά ηελ άπνςε ηνπ ιύζεηο, ζην ππεύζπλν 

ηεο εγθαηάζηαζεο». Σν παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ην εμήο : «Παξαδίδεη ζηνλ ππεύζπλν 

ηεο εγθαηάζηαζεο ελππόγξαθα, Σερληθή Έθζεζε 

ηεθκεξησκέλε ηερληθά, κε όιεο ελδεδεηγκέλεο πξνηάζεηο 

πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζθεπώλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηνπ δηθηύνπ 

ζέξκαλζεο» • Παξάγξαθνο 8 Να πξνζηεζεί ζηελ 

παξάγξαθν απηή : i) Μέηξεζε Γείθηε Bacharach ii) 

Μέηξεζε ειθπζκνύ θακηλάδαο ρεηηθά κε ηελ ελόηεηα 

¨Γ. Πξνκέηξεζε Δξγαζηώλ¨ Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο 

ησλ Κέληξσλ Τγείαο αξκνδηόηεηαο 4εο Τ.ΠΔ. είλαη : 

21.200,00 επξώ. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζό είλαη, θαηά ηελ 

πξνζσπηθή κνπ γλώκε, ηδηαίηεξα κηθξό, γηα όπνηνλ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εξγαζηώλ, ην εύξνο ηεο πεξηνρήο θάιπςεο, θαη ηα έμνδα 

πνπ έρεη έλαο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο (θπξίσο 

θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά, θαη κεηαθνξηθά έμνδα).  
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Θεσξώ γηα ηελ πιεξέζηεξε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο 

ησλ εξγαζηώλ, όηη ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ηα 

παξαθάησ ζηα αληίζηνηρα ζεκεία : Α. ΓΔΝΙΚΑ 2.1. Θα 

θαηαηεζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, νλνκαζηηθή 

θαηάζηαζε όισλ ησλ ηερληηώλ κε ηα ζηνηρεία ηνπο 

(δηεπζύλζεηο, θηλεηά θαη ζηαζεξά ηειέθσλα, δηεπζύλζεηο 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) θαη θύιιν κε δείγκα 

ζθξαγίδαο όισλ ησλ ηερληθώλ ηνπ Αλαδόρνπ νη νπνίνη 

ζα αλαιάβνπλ επ‟ νλόκαηη ηνπ Αλαδόρνπ, ην έξγν ηεο 

ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κεληξηθήο 

Θέξκαλζεο. Η ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα 

εθηειείηαη από απηνύο θαη κόλνλ, ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ. Αλ 

γηα νπνηνδήπνηε ιόγν επηβάιιεηαη ε πξνζσξηλή ή 

κόληκε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηερλίηε, ζα ελεκεξώλεηαη 



άκεζα ε Σερληθή Τπεξεζία ηεο 4εο ΤΠΔ γηα ηελ 

αιιαγή, κε ηελ παξάιιειε θαηάζεζε ζηελ ππεξεζία, 

ηεο θαηά Νόκν πξνβιεπόκελεο Άδεηαο ηνπ. Η αλάιεςε 

θαζεθόλησλ ζα γίλεηαη κόλν κεηά από έγθξηζε ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο. Σν ζεκείν 4, λα κεηαβιεζεί σο 

εμήο : 4. αλ έθηαθηεο ζπληεξήζεηο – επηζθεπέο 

νξίδνληαη νη πεξηπηώζεηο όπνπ νη εγθαηαζηάζεηο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηεο Μνλάδαο Τγείαο δελ 

ιεηηνπξγνύλ ή παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα, νπόηε ν 

Αλάδνρνο πληεξεηήο, εθόζνλ εηδνπνηεζεί από ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΤΠΔ ή από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ 

Κέληξνπ Τγείαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηερληθό ζε 

εηνηκόηεηα ρξόλνπ αληαπόθξηζεο 2 έσο 24 σξώλ** 

(αλάινγα κε ηελ ζνβαξόηεηα ηεο βιάβεο) γηα κεηάβαζε 

θαη εληνπηζκό/απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ησλ αλσηέξσ 

εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, θαζ‟ όιν ην 

24σξν γηα όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββαηνθύξηαθα, εκέξεο 

ενξηώλ, αξγηώλ θ.ιπ. Η ύπαξμε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, θηλεηνύ θαη ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ θαη fax, 

ησλ νπνίσλ νη αξηζκνί δελ ζα κεηαβιεζνύλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

δπλαηόηεηα άκεζεο εηδνπνίεζεο θαη άθημεο ζην ρώξν 

ηεο Μνλάδαο Τγείαο εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ 

δηαζηήκαηνο ησλ 2 έσο 24 σξώλ** (αλάινγα κε ηελ 

ζνβαξόηεηα ηεο βιάβεο), γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ βιαβώλ. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο 

πληεξεηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο δπλαηόηεηαο επηθνηλσλίαο 

επί 24σξεο βάζεο. ** Με εμαίξεζε ηα Κ.Τ. ΑΓΙΟΤ 

ΟΡΟΤ θαη Κ.Τ. ΑΜΟΘΡΑΚΗ, όπνπ ιόγσ ησλ 

δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ δελ είλαη εύθνια πξνζβάζηκα, 

ε εηνηκόηεηα ρξόλνπ αληαπόθξηζεο ηνπ ηερληθνύ 

νξίδεηαη από 18 ώξεο έσο 36 ώξεο ή θαηά πεξίπησζε θαη 

πεξηζζόηεξν εθόζνλ όκσο απηό κπνξεί λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί από ηνλ Αλάδνρν πληεξεηή. Β. 

ΔΙΓΙΚΑ ην ηέινο ηνπ ζεκείνπ 3. πξνζηίζεηαη ε εμήο 

θξάζε : “Σν αλσηέξσ Βηβιίν πληήξεζεο, ζα 

θπιάζζεηαη πξνθπιαγκέλν εληόο ηνπ Λεβεηνζηαζίνπ.” 

ην ζεκείν 4. πξνζηίζεηαη ε εμήο παξάγξαθνο : “Σν 

Φύιιν πληήξεζεο, ζα ππνγξάθεηαη θαη ζα ζθξαγίδεηαη 

κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ ηερλίηε ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα 

ζπλππνγξάθεηαη από ηνλ ππάιιειν ηεο Μνλάδαο Τγείαο 

πνπ ζπλνδεύεη ηνλ ηερλίηε.” Σν ζεκείν 8.14, λα 

ηξνπνπνηεζεί σο εμήο : “8.14. Θα ζπκπιεξώλεηαη από 

ηνλ ηερληθό ην „‟ΦΤΛΛΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 

ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΑΘΔΡΩΝ 

ΔΣΙΩΝ ΚΑΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΝΔΡΟΤ‟‟. Η κέηξεζε ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη 



κόλν από δηαθξηβσκέλε ζπζθεπή κέηξεζεο θαπζαεξίσλ. 

8.14Α. Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα θαηαηεζεί θαηάζηαζε 

ησλ ζπζθεπώλ κέηξεζεο θαπζαεξίσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν πληεξεηή θαη νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό 

δηαθξίβσζεο από Κνηλνπνηεκέλν Φνξέα ελ ηζρύ, κε ηνπο 

ζεηξηαθνύο αξηζκνύο ηελ εθηύπσζε ηνπ νξγάλνπ εθηόο 

ησλ κεηξήζεσλ, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

αλαγξάθνληαη, πέξαλ ησλ κεηξήζεσλ, θαη‟ ειάρηζηνλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπληεξεηή, ν ζεηξηαθόο αξηζκόο ηεο 

ζπζθεπήο, ε Μνλάδα Τγείαο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο. 

Σν απόθνκκα ηνπ εθηππσηή ζα επηζπλάπηεηαη 

ππνρξεσηηθά ζην θύιιν ζπληήξεζεο.”  

 
 

 

 
 

 


