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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                Αζήκα, 8/06/2018 

1ε Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ      Αν. πνςη.: 18678 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΓΝΝΗΜΑΣΑ»  

Δηεφζοκζε Δημηθεηηθήξ Τπενεζίαξ  

Τπμδηεφζοκζε Οηθμκμμηθμφ  

Σμήμα  Πνμμεζεηχκ   

Πιενμθμνίεξ: Φ. Λάδμο  

Σειέθςκμ: 213 – 2032169 

Fax: 213 – 2033668, 210 – 7789345 

E-mail: fanilazou@gna-gennimatas.gr 

 

ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ ΠΜΡ ΡΝ’ ΑΞ. 1042/18 ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΡ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ΓΖΑ ΠΕΚ 

ΑΚΑΔΓΖΛΕ ΑΚΑΔΜΜΡ ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΗΠΓΘΓΟΕ <<ΓΞΓΑΟΖΩΚ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ-

ΓΝΖΟΗΓΡΩΚ ΗΑΖ ΙΓΞΖΗΕΟ ΑΚΑΗΑΖΚΖΟΕΟ ΟΠΜΚ 5Μ ΌΞΜΦΜ ΠΜΡ ΗΠΖΞΖΜΡ 

ΗΜΦΗΑ ΓΖΑ ΠΕΚ ΙΓΠΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΠΕΟ ΑΖΙΑΠΜΘΜΓΖΗΕΟ ΗΘΖΚΖΗΕΟ ΗΑΖ 

ΠΜΡ ΜΓΗΜΘΜΓΖΗΜΡ ΠΙΕΙΑΠΜΟ>> 

ΗΑΖ 

<< ΓΞΓΑΟΖΩΚ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ-ΓΝΖΟΗΓΡΩΚ ΗΑΖ ΙΓΞΖΗΕΟ ΑΚΑΗΑΠΑΟΗΓΡΕΟ  

ΟΠΜΚ 1Μ ΌΞΜΦΜ ΠΜΡ ΑΚΑΠΜΘΖΗΜΡ ΗΠΖΞΖΜΡ ΓΖΑ ΠΕΚ ΙΓΠΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΕ 

ΠΕΟ ΒΞΑΓΖΑΟ ΚΜΟΕΘΓΖΑΟ >> 

ΟΡΚΜΘΖΗΕΟ ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑΟ ΔΑΝΑΚΕΟ 42.900,00 € (ΝΘΓΜΚ ΠΜΡ 

ΦΝΑ ), ΙΓ ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ ΠΕΚ ΝΘΓΜΚ ΟΡΙΦΓΞΜΡΟΑ ΑΝΜ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΑΝΜΣΕ ΒΑΟΓΖ ΠΖΙΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑ. 

Γίδμξ δηαγςκηζμμφ οκμπηηθυξ Δηαγςκηζμυξ 

Κνηηήνημ Καηαθφνςζεξ Η πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή 

άπμρε βάζεη ηημήξ πνμζθμνά 

(Υαμειυηενε Σημή) 

 

Υνυκμξ δηεκένγεηαξ δηαγςκηζμμφ  Ημενμμεκία ιήλεξ οπμβμιήξ 

πνμζθμνχκ θαη δηεκένγεηαξ 

δηαγςκηζμμφ:20/06/2018 

χνα 11:00 πμ. 

Ημενμμεκία δεμμζίεοζεξ ζηεκ 

ηζημζειίδα ημο Νμζμθμμείμο θαη 

ζημοξ Ιζηυημπμοξ ΚΗΜΔΗ –

ΔΙΑΤΓΓΙΑ  

8/06/2018 

Συπμξ Δηεκένγεηαξ ΓΝΑ «Γ. Γεκκεμαηάξ» 

Σαποδνμμηθή Δηεφζοκζε: Μεζμγείςκ 

154, Αζήκα Σ.Κ. 11527  

Πνμξ: Οηθμκμμηθμφξ Φμνείξ 

mailto:fanilazou@gna-gennimatas.gr
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Πενηγναθή Καηεγμνίαξ  <<ΓΞΓΑΟΖΓΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ-

ΓΝΖΟΗΓΡΓΟ ΗΑΖ ΙΓΞΖΗΕ 

ΑΚΑΗΑΖΚΖΟΕ ΟΠΜΚ 5Μ ΌΞΜΦΜ ΠΜΡ 

ΗΠΖΞΖΜΡ ΗΜΦΗΑ ΓΖΑ ΠΕΚ 

ΙΓΠΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΠΕΟ 

ΑΖΙΑΠΜΘΜΓΖΗΕΟ ΗΘΖΚΖΗΕΟ ΗΑΖ 

ΠΜΡ ΜΓΗΜΘΜΓΖΗΜΡ ΠΙΕΙΑΠΜΟ >> 

ΗΑΖ 

<< ΓΞΓΑΟΖΓΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ-

ΓΝΖΟΗΓΡΓΟ ΗΑΖ ΙΓΞΖΗΕ 

ΑΚΑΗΑΠΑΟΗΓΡΕ  ΟΠΜΚ 1Μ ΌΞΜΦΜ 

ΠΜΡ ΑΚΑΠΜΘΖΗΜΡ ΗΠΖΞΖΜΡ ΓΖΑ 

ΠΕΚ ΙΓΠΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΠΕΟ 

ΒΞΑΓΖΑΟ ΚΜΟΕΘΓΖΑΟ >> με CPV 

(50000000-5). 

Πνμτπμιμγηζζείζα Δαπάκε 42.900,00€ (πιέμκ ημο ΦΠΑ) ήημη 

53.196,00 € (ζομπενηιαμβακμμέκμο 

ΦΠΑ)  

Οημείτζη: ε πενίπηςζε πμο δεκ θαηαζηεί δοκαηή ε ζφγθιεζε ηεξ επηηνμπήξ 

δηεκένγεηαξ, θαηά ηεκ μνηζζείζα εμένα δηεκένγεηαξ, μη ζομμεηέπμκηεξ ζα 

εηδμπμηεζμφκ εγγνάθςξ γηα ημ πνυκμ θαη ημ ηυπμ απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ. 

Έςξμηαπ ρπόση:  

1. Σμ Ν. 1418/1984 (ΦΓΚ 23/ηεφπμξ Α'/1984) «Πενί εθηειέζεςξ Δεμμζίςκ 

Ένγςκ θαη νοζμίζεηξ ζοκαθχκ ζεμάηςκ», υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη 

ζομπιενχζεθε με ημ Ν.3263/2004 (ΦΓΚ 179/ηεφπμξ Α'/28-09-2004) αιιά θαη 

με ημ Ν.3669/2008 (ΦΓΚ 116/ηεφπμξ Α’/18-06-2008) θαη ηζπφμοκ ζήμενα.  

2. Σμ Π.Δ. 102/87 (ΦΓΚ 60/ηεφπμξ Α'/06-05-1987) «Όνγακα πμο 

απμθαζίδμοκ ή γκςμμδμημφκ θαη εηδηθέξ νοζμίζεηξ ζε ζέμαηα ένγςκ πμο 

εθηειμφκηαη απυ ηα Νμμηθά Πνυζςπα Δεμμζίμο Δηθαίμο πμο επμπηεφμκηαη απυ 

ημ Τπμονγείμ Τγείαξ, Πνυκμηαξ θαη Κμηκςκηθχκ Αζθαιίζεςκ», υπςξ 

ηνμπμπμηήζεθε με ημ Π.Δ. 103/1997 (ΦΓΚ 97/ηεφπμξ Α'/26-05-1997).  

3. Σεκ απυθαζε ημο Τ.ΠΓ.ΥΩ.Δ.Γ. με αν. Δ17γ/14/7/ΦΝ294 (ΦΓΚ 223/ηεφπμξ 

Β'/27-02-2002), «Καζμνηζμυξ πμζμφ γηα απ' εοζείαξ ακάζεζε ή δηαγςκηζμμφ 

μεηαλφ πενημνηζμέκμο ανηζμμφ πνμζθαιμομέκςκ ενγμιεπηηθχκ επηπεηνήζεςκ γηα 

ηεκ εθηέιεζε μηθνχκ ένγςκ ή ενγαζηχκ ζοκηήνεζεξ ημο Τπμονγείμο Τγείαξ θαη 

Πνυκμηαξ, ηςκ Πενηθενεηαθχκ οζηεμάηςκ Τγείαξ (ΠεΤ) ή άιιςκ Νμμηθχκ 

Πνμζχπςκ Δεμμζίμο Δηθαίμο (ΝΠΔΔ) πμο επμπηεφμκηαη απυ ημ Τπμονγείμ 

Τγείαξ θαη Πνυκμηαξ».  

4. Σμ Ν.3329/2005 (ΦΓΚ 81/ηεφπμξ Α'/04-04-2005), «Πενηθενεηαθή 

ογθνυηεζε ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ Τγείαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ» 

υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 3, §1α ημο Ν. 

3527/2007.  
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5. Σμ Ν. 2889/2001 (ΦΓΚ 37/ηεφπμξ Α'/02-03-2001), «Βειηίςζε θαη 

εθζογπνμκηζμυξ ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ Τγείαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».  

6. Σεκ απυθαζε ημο Δημηθεηή Β ΔΤΠΓ, ΦΓΚ 489/1804/2006, §3 «φζηαζε 

Γκηαίαξ Σεπκηθήξ Τπενεζίαξ».  

7. Σμ οπ’ αν. πνςη. 15241/14-11-2008 έγγναθμ ηεξ Γπηηνμπήξ Πνμμεζεηχκ 

Τγείαξ βάζεη ημο μπμίμο «…ε εθηέιεζε ένγςκ δεκ πνήδμοκ εγθνίζεςξ απυ ηεκ 

Γ.Π.Τ., θαη ζοκεπχξ αθμιμοζμφκηαη μη ιμηπέξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ».  

8. Σεκ οπ’ αν. πνςη. Γ.Π./μηθ. 24310 απυ 16-2-2009 εγθφθιημ ημο Γεκηθμφ 

Γναμμαηέα Τγείαξ & Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ πνμξ υιεξ ηηξ Τγεημκμμηθέξ 

Πενηθένεηεξ, πμο αθμνά ζηεκ «Γθηέιεζε μηθμδμμηθχκ Γνγαζηχκ ζε θηηνηαθέξ 

εγθαηαζηάζεηξ ηδνομάηςκ πμο επμπηεφμκηαη απυ ημ Τπμονγείμ Τγείαξ & 

Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ».  

9. Σμ οπ’ αν. ΦΓΚ 1291/ηεφπμξ Β'/11-08-2010 πμο αθμνά ζηεκ «Αφλεζε ηςκ 

πνεμαηηθχκ πμζχκ ημο άνζνμο 83, παν. 1 ημο Ν.2362/95 γηα ηε ζφκαρε 

δεμμζίςκ ζομβάζεςκ πμο αθμνμφκ πνμμήζεηα πνμσυκηςκ, πανμπή οπενεζηχκ ή 

εθηέιεζε ένγςκ».  

10. Σμ Νυμμ οπ’ αν. 3861 (ΦΓΚ 112/ηεφπμξ Α'/13-07-2010) πμο αθμνά ζηεκ 

«Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ θαη πνάλεςκ 

ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ 

«Πνυγναμμα Δηαφγεηα» θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».  

11. Σμ Νυμμ 4412/2016 (ΦΓΚ Α' 147/08-08-2016) «Δεμυζηεξ ζομβάζεηξ  

Ένγςκ, Πνμμεζεηχκ θαη Τπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 

2014/25/ΓΓ)». 

12. Σα άνζνα 21 - 35 ημο Ν. 4472/2017 (ΦΓΚ 74/η. Α'), πμο αθμνμφκ ζηεκ 

ίδνοζε ηεξ Γζκηθήξ Κεκηνηθήξ Ανπήξ Πνμμεζεηχκ Τγείαξ γηα ηεκ 

Κεκηνηθμπμίεζε Πνμμεζεηχκ ηςκ Γπμπηεουμεκςκ απυ ημ Τπμονγείμ Τγείαξ 

Φμνέςκ.  

13. Σμ οπ' αν. πνςη. 223/22.03.2018 έγγναθμ ημο Ακαπιενςηή Τπμονγμφ 

Τγείαξ, βάζεη ημο μπμίμο "...ηα ένγα θαη μη πνμμήζεηεξ πμο δεκ λεπενκμφκ ημ 

πμζυ ηςκ 45.000,00 € απαηηείηαη έγθνηζε ημο Δ ημο θμνέα, ηα ένγα θαη μη 

πνμμήζεηεξ πμο ημ πμζυ πίζηςζεξ δεκ λεπενκά ηηξ 230.000,00 € απαηηείηαη 

έγθνηζε ζθμπημυηεηαξ απυ ηε Δηεφζοκζε Σεπκηθχκ Τπενεζηχκ ημο Τπμονγείμο 

Τγείαξ...". 

14. Σεκ οπ' αν. 14/13.03.2018 (ζέμα ΓΗΔ 2μ) απυθαζε ημο Δ ημο 

Νμζμθμμείμο, ημ μπμίμ, απμδεπυμεκμ ημ απυ 12/03/2018 πναθηηθυ – μμυθςκε 

γκςμμδυηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ – Ομάδαξ Γνγαζίαξ γηα ζέμαηα Υςνμηαλίαξ, 

εκέθνηκε ηα θάηςζη:  

1) Σεκ μεηεγθαηάζηαζε ηεξ Αημαημιμγηθήξ Κιηκηθήξ θαζχξ θαη ηεξ Μμκάδαξ 

Ημενήζηαξ Νμζειείαξ ζημκ 5μ υνμθμ ημο θηενίμο ΚΟΦΚΑ (Βναπεία Νμζειεία- 

Ογθμιμγηθυ).  
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2) Σεκ μεηεγθαηάζηαζε ηεξ Αγγεημπεηνμονγηθήξ Κιηκηθήξ ζημ ηζυγεημ ημο θηενίμο 

(3) ΑΑΝ, αθμφ πνμεγεζεί ένγμ ακαβάζμηζεξ - ακαθαίκηζεξ ηςκ πχνςκ ηεξ 

θιηκηθήξ γηα ηεκ δηαζθάιηζε ηεξ κμζειείαξ ηςκ αζζεκχκ.  

3) Σεκ μεηεγθαηάζηαζε ηεξ Βναπείαξ Νμζειείαξ απυ ημκ 5μ υνμθμ ημο θηενίμο 

ΚΟΦΚΑ ζημ 1μ υνμθμ ημο Ακαημιηθμφ θηενίμο ήημη ζημ πχνμ πμο ζήμενα 

ιεηημονγεί ε Αγγεημπεηνμονγηθή Κιηκηθή θαη κα δεμημονγεζεί ζάιαμμξ ζηεκ 

Βναπεία Νμζειεία γηα πμιοακζεθηηθά μηθνυβηα γηα ηηξ Παζμιμγηθέξ Κιηκηθέξ.  

4) ημοξ πχνμοξ πμο ζήμενα ιεηημονγεί ε Αγγεημπεηνμονγηθή Κιηκηθή, θαη ζημοξ 

μπμίμοξ ζα μεηαθενζεί ε Βναπεία Νμζειεία, ζα δηαηεζεί θαη μ πχνμξ πμο είκαη 

παναθείμεκμξ ημο Γναθείμο Πνμσζηαμέκεξ ηεξ Αγγεημπεηνμονγηθήξ Κιηκηθήξ, με 

ζθμπυ κα μεηαθενζεί ημ ανπείμ ημο Υεηνμονγείμο απυ ημκ Α΄ υνμθμ (πχνμξ 

ακαμμκήξ ΜΓΘ, Υεηνμονγείςκ), πνμθεημέκμο ζημκ οθηζηάμεκμ πχνμ ημο ανπείμο 

ημο πεηνμονγείμο (πχνμξ ακαμμκήξ Α΄ μνυθμο) κα μεηαθενζεί ημ Γναθείμ ημο 

Πνμεγπεηνεηηθμφ ειέγπμο, ημ μπμίμ ζήμενα ιεηημονγεί εκηυξ ημο πχνμο ηεξ 

ΜΓΘ – Υεηνμονγείμο.   

5) Σεκ μεηεγθαηάζηαζε ημο Ογθμιμγηθμφ Σμήμαημξ απυ ημκ 5μ υνμθμ ημο 

θηενίμο ΚΟΦΚΑ ζημοξ (3) ζαιάμμοξ πμο δηαηίζεκηαη ζημκ Α΄ υνμθμ ημο θηενίμο 

(3) ΑΑΝ μεηά ηεκ μεηεγθαηάζηαζε ηεξ Μμκάδαξ Ημενήζηαξ Νμζειείαξ ηεξ 

Αημαημιμγηθήξ Κιηκηθήξ ζημκ 5μ υνμθμ ημο θηενίμο ΚΟΦΚΑ 

 Σεκ οπ' αν. 14/13.03.2018 (ζέμα ΓΗΔ 2μ) απυθαζε ημο Δ ημο Νμζμθμμείμο, 

ημ μπμίμ, απμδεπυμεκμ ημ απυ 12/03/2018 πναθηηθυ – μμυθςκε γκςμμδυηεζε 

ηεξ Γπηηνμπήξ – Ομάδαξ Γνγαζίαξ γηα ζέμαηα Υςνμηαλίαξ, εκέθνηκε ηα θάηςζη:  

1) Σεκ μεηεγθαηάζηαζε ηεξ Αημαημιμγηθήξ Κιηκηθήξ θαζχξ θαη ηεξ Μμκάδαξ 

Ημενήζηαξ Νμζειείαξ ζημκ 5μ υνμθμ ημο θηενίμο ΚΟΦΚΑ (Βναπεία Νμζειεία- 

Ογθμιμγηθυ).  

2) Σεκ μεηεγθαηάζηαζε ηεξ Αγγεημπεηνμονγηθήξ Κιηκηθήξ ζημ ηζυγεημ ημο θηενίμο 

(3) ΑΑΝ, αθμφ πνμεγεζεί ένγμ ακαβάζμηζεξ - ακαθαίκηζεξ ηςκ πχνςκ ηεξ 

θιηκηθήξ γηα ηεκ δηαζθάιηζε ηεξ κμζειείαξ ηςκ αζζεκχκ.  

3) Σεκ μεηεγθαηάζηαζε ηεξ Βναπείαξ Νμζειείαξ απυ ημκ 5μ υνμθμ ημο θηενίμο 

ΚΟΦΚΑ ζημ 1μ υνμθμ ημο Ακαημιηθμφ θηενίμο ήημη ζημ πχνμ πμο ζήμενα 

ιεηημονγεί ε Αγγεημπεηνμονγηθή Κιηκηθή θαη κα δεμημονγεζεί ζάιαμμξ ζηεκ 

Βναπεία Νμζειεία γηα πμιοακζεθηηθά μηθνυβηα γηα ηηξ Παζμιμγηθέξ Κιηκηθέξ.  

4) ημοξ πχνμοξ πμο ζήμενα ιεηημονγεί ε Αγγεημπεηνμονγηθή Κιηκηθή, θαη ζημοξ 

μπμίμοξ ζα μεηαθενζεί ε Βναπεία Νμζειεία, ζα δηαηεζεί θαη μ πχνμξ πμο είκαη 

παναθείμεκμξ ημο Γναθείμο Πνμσζηαμέκεξ ηεξ Αγγεημπεηνμονγηθήξ Κιηκηθήξ, με 

ζθμπυ κα μεηαθενζεί ημ ανπείμ ημο Υεηνμονγείμο απυ ημκ Α΄ υνμθμ (πχνμξ 

ακαμμκήξ ΜΓΘ, Υεηνμονγείςκ), πνμθεημέκμο ζημκ οθηζηάμεκμ πχνμ ημο ανπείμο 
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ημο πεηνμονγείμο (πχνμξ ακαμμκήξ Α΄ μνυθμο) κα μεηαθενζεί ημ Γναθείμ ημο 

Πνμεγπεηνεηηθμφ ειέγπμο, ημ μπμίμ ζήμενα ιεηημονγεί εκηυξ ημο πχνμο ηεξ 

ΜΓΘ – Υεηνμονγείμο.   

5) Σεκ μεηεγθαηάζηαζε ημο Ογθμιμγηθμφ Σμήμαημξ απυ ημκ 5μ υνμθμ ημο 

θηενίμο ΚΟΦΚΑ ζημοξ (3) ζαιάμμοξ πμο δηαηίζεκηαη ζημκ Α΄ υνμθμ ημο θηενίμο 

(3) ΑΑΝ μεηά ηεκ μεηεγθαηάζηαζε ηεξ Μμκάδαξ Ημενήζηαξ Νμζειείαξ ηεξ 

Αημαημιμγηθήξ Κιηκηθήξ ζημκ 5μ υνμθμ ημο θηενίμο ΚΟΦΚΑ.  

6) Σέιμξ κα δηενεοκεζεί ε πηζακυηεηα δοκαηυηεηαξ επηπμνήγεζεξ πμζμφ 

60.000,00€ απυ ηεκ 1ε Τ.ΠΓ Αηηηθήξ γηα ημ ακςηένς ένγμ.  

15. Σεκ οπ' αν. 24/25-5-2018 (ζέμα 18μ) απυθαζε ημο Δ ημο Νμζμθμμείμο, με 

ηεκ μπμία εγθνίζεθε: 
1) H ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε «Δξγαζηψλ πληήξεζεο – Δπηζθεπψλ θαη κεξηθήο 

αλαθαίληζεο ζηνλ 5ν φξνθν ηνπ θηεξίνπ ΚΟΦΚΑ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο 

Αηκαηνινγηθήο Κιηληθήο θαη ηνπ Ογθνινγηθνχ Σκήκαηνο» θαη «Δξγαζηψλ 

πληήξεζεο – Δπηζθεπψλ θαη κεξηθήο αλαθαηαζθεπήο ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ 

Αλαηνιηθνχ θηηξίνπ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο», ζχκθσλα 

κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πεξηγξαθέο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνυπνινγηδφκελεο ζπλνιηθήο δαπάλεο 42.900,00€ 

πιένλ ΦΠΑ (ήηνη πνζνχ 26.700,00€ πιένλ ΦΠΑ γηα κεηεγθαηάζηαζε  

Αηκαηνινγηθήο Κιηληθήο , Μνλάδαο Ηκεξήζηαο Ννζειείαο θαη Ογθνινγηθνχ 

Σκήκαηνο θαη 16.200,00€ πιένλ ΦΠΑ γηα κεηεγθαηάζηαζε Βξαρείαο Ννζειείαο) 

θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή  άπνςε 

βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), κε αλάξηεζε απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.gna-gennimatas.gr) θαη ζηνπο  ηζηφηνπνπο ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη 

ΚΗΜΓΗ.  

2) H ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ «Αλαθαίληζε – αλαβάζκηζε ηεο θιηληθήο ζην ηζφγεην ηνπ 

θηεξίνπ ΑΑΝ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο», 

ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 60.000,00€ πιένλ ΦΠΑ θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή  άπνςε βάζεη 

ηηκήο πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), κε αλάξηεζε απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (www.gna-gennimatas.gr) θαη ζηνπο  ηζηφηνπνπο ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη 

ΚΗΜΓΗ  

3) H θάιπςε ηεο απαηηνχκελεο αλά δηαγσληζκφ δαπάλεο ηφζν απφ ηνλ ηαθηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ φζν θαη απφ ην πνζφ χςνπο 60.000,00€ κε ην 

νπνίν δεηήζεθε λα επηρνξεγεζεί ην Ννζνθνκείν απφ ηελ 1ε Τ.ΠΔ Αηηηθήο.  

 

 

 

 

http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
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ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΜΡΙΓ 

οκμπηηθυ δηαγςκηζμυ με θαηάζεζε γναπηχκ θαη ζθναγηζμέκςκ πνμζθμνχκ, γηα 
<<ΓΞΓΑΟΖΓΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ-ΓΝΖΟΗΓΡΓΟ ΗΑΖ ΙΓΞΖΗΕ ΑΚΑΗΑΖΚΖΟΕ ΟΠΜΚ 5Μ 

ΌΞΜΦΜ ΠΜΡ ΗΠΖΞΖΜΡ ΗΜΦΗΑ ΓΖΑ ΠΕΚ ΙΓΠΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΠΕΟ 

ΑΖΙΑΠΜΘΜΓΖΗΕΟ ΗΘΖΚΖΗΕΟ ΗΑΖ ΠΜΡ ΜΓΗΜΘΜΓΖΗΜΡ ΠΙΕΙΑΠΜΟ >> ΗΑΖ 

<< ΓΞΓΑΟΖΓΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ-ΓΝΖΟΗΓΡΓΟ ΗΑΖ ΙΓΞΖΗΕ ΑΚΑΗΑΠΑΟΗΓΡΕ  

ΟΠΜΚ 1Μ ΌΞΜΦΜ ΠΜΡ ΑΚΑΠΜΘΖΗΜΡ ΗΠΖΞΖΜΡ ΓΖΑ ΠΕΚ ΙΓΠΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΕ 

ΠΕΟ ΒΞΑΓΖΑΟ ΚΜΟΕΘΓΖΑΟ >> με CPV (50000000-5) ζοκμιηθήξ 

πνμτπμιμγηζζείζαξ δαπάκεξ 42.900,00 € πιέμκ ΦΠΑ, ήημη 53.196,00 € 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο ακαιμγμφκημξ ΦΠΑ, με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ 

πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη ηημήξ πνμζθμνά (αμηλόηεοη 

Πιμή). 

Η οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ ζα γίκεηαη ζημ Πνςηυθμιιμ ημο Νμζμθμμείμο. 

Πνμζθμνέξ πμο θαηαηίζεκηαη ζηεκ Τπενεζία εθπνυζεζμα, ζα επηζηνέθμκηαη 

δίπςξ κα απμζθναγηζζμφκ. 

Η ακαζέημοζα ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα, μεηά απυ γκχμε ημο ανμυδημο μνγάκμο, 

μαηαίςζεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ δεμυζηαξ ζφμβαζεξ, ζφμθςκα με ηα 

πνμβιεπυμεκα ζημ άνζνμ 106 ημο Ν. 4412/16. 

ΑΞΘΞΜ 1 

ΡΝΜΒΜΘΕ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ-ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕ 

Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ έπμοκ θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα ή εκχζεηξ 

/ θμηκμπναλίεξ αοηχκ ή ζοκεηαηνηζμμί πμο πιενμφκ ημοξ υνμοξ ηεξ Δηαθήνολεξ. 

1. φμθςκα με ημκ κ.4412 άνζνμ 102, ε οπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα 

δεηήζεη απυ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημηπεία απαναίηεηα γηα ηεκ ηεθμενίςζε ηςκ 

πνμζθενμμέκςκ ηημχκ, μη δε οπμρήθημη ακάδμπμη οπμπνεμφκηαη κα πανέπμοκ 

αοηά εκηυξ πνμζεζμίαξ επηά (7) ενγαζίμςκ εμενχκ απυ ηεκ εμένα πμο αοηά ζα 

δεηεζμφκ. Η εοζφκε υμςξ γηα ηεκ αθνίβεηα ηςκ ακαθενμμέκςκ βανφκεη 

απμθιεηζηηθά ημκ ακάδμπμ. 

2. Ακ ζηεκ πνμζθμνά ή ζηεκ αίηεζε ζομμεημπήξ οπάνπεη μπμηαδήπμηε 

πνμζζήθε ή δηυνζςζε, αοηή πνέπεη κα είκαη θαζανμγναμμέκε θαη μμκμγναμμέκε 

απυ ημκ ζοκηάθηε, ημ δε ανμυδημ υνγακμ παναιαβήξ θαη απμζθνάγηζεξ ηςκ 

πνμζθμνχκ θαη αηηήζεςκ ζομμεημπήξ, θαηά ημκ έιεγπμ, μμκμγνάθεη δε θαη 

ζθναγίδεη ηεκ ηοπυκ δηυνζςζε ή πνμζζήθε. 

3. Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη μέζα ζε ζθναγηζμέκμ (θφνημ) θάθειμ με δομ 

ακηίηοπα, ζημκ μπμίμ πνέπεη κα ακαγνάθμκηαη εοθνηκχξ: 

 α. Η ιέλε «πνμζθμνά» με θεθαιαία γνάμμαηα. 

 β. Η επςκομία ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ. 

 γ. Ο ανηζμυξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη μ ηίηιμξ αοηήξ. 

 δ. Η εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

 ε. Σα ζημηπεία ημο απμζημιέα (μηθμκμμηθμφ θμνέα). 

4. Γκηυξ ημο ακςηένς θαθέιμο ζα πενηιαμβάκμκηαη ηνεηξ (3) λεπςνηζημί 

ζθναγηζμέκμη (οπμ)θάθειμη, με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ», 

«Σεπκηθή Πνμζθμνά» θαη «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά», ακηίζημηπα. Γθηυξ απυ ηηξ 
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ακηίζημηπεξ εκδείλεηξ θαη μη ηνεηξ (3) εκ ιυγς (οπμ)θάθειμη ζα πνέπεη κα 

ακαθένμοκ ηα ζημηπεία ηςκ παναπάκς παναγνάθςκ 3β, 3γ, 3δ θαη 3ε.  

5. Οη ιεπημμένεηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ έπμοκ, βάζει άοθοξρ 

111,παο. 18, Κ.4497, ςξ ελήξ: 

Η απμζθνάγηζε ημο θαθέιμο ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ, ηεπκηθχκ θαη 

μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ ζα πναγμαημπμηεζεί ζε μηα ή δομ ζοκεδνηάζεηξ ,θαηά 

ηεκ θνίζε ηεξ επηηνμπήξ.  

6. Σα απμηειέζμαηα ηςκ ακςηένς ζηαδίςκ επηθονχκμκηαη με μία απυθαζε ημο 

απμθαηκυμεκμο μνγάκμο ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, ε μπμία θμηκμπμηείηαη με 

επημέιεηα αοηήξ ζημοξ πνμζθένμκηεξ. Καηά ηεξ ακςηένς απυθαζεξ πςνεί 

έκζηαζε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 107,παν.33 ημο Ν. 4497. 

7. Οη πνμζθμνέξ θαη ημ Σοπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Τπεφζοκεξ Δήιςζεξ ζα 

οπμγνάθμκηαη θαη μμκμγνάθμκηαη ακά θφιιμ απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα ή ζε 

πενίπηςζε κμμηθχκ πνμζχπςκ απυ ημ κυμημμ εθπνυζςπμ αοηχκ. 

8. Οη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ ζα οπμβάιιμοκ πνμζθμνά γηα ηεκ εκ ιυγς 

οπενεζία πμο πενηιαμβάκεηαη ζηε δηαθήνολε. Οη ηημέξ ηςκ πνμζθμνχκ ζα 

εθθνάδμκηαη ζε εονχ (€). ηεκ πνμζθενυμεκε ηημή ζα πενηιαμβάκμκηαη μη ηοπυκ 

οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε εθηυξ ΦΠΑ. Απυ ηεκ 

μηθμκμμηθή πνμζθμνά πνέπεη κα πνμθφπηεη ζαθχξ ε ηημή μμκάδαξ γηα θάζε 

πνμζθενυμεκε οπενεζία. Γίδμξ πμο αλημιμγήζεθε θαηά ηεκ Σεπκηθή Πνμζθμνά 

θαη δεκ ακαθένεηαη ζηεκ Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά ή ακαθένεηαη πςνίξ ηημή, 

ζεςνείηαη υηη πνμζθένεηαη με μεδεκηθή αλία. Πνμζθμνέξ ζηηξ μπμίεξ δεκ 

πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ε πνμζθενυμεκε ηημή ή πμο ζέημοκ υνμ ακαπνμζανμμγήξ 

ηεξ ηημήξ, απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ.  

9. Μεηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ, ε ακαζέημοζα ανπή εηδμπμηεί 

εγγνάθςξ ημκ πνμζθένμκηα, ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα γίκεη ε θαηαθφνςζε 

(πνμζςνηκυ ακάδμπμ), κα οπμβάιεη, εκηυξ πνμζεζμίαξ δέθα (10) εμενχκ απυ ηεκ 

θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ, ηα απμδεηθηηθά 

έγγναθα κμμημμπμίεζεξ θαη ηα πνςηυηοπα ή ακηίγναθα πμο εθδίδμκηαη, ζφμθςκα 

με ημ κ.4497 άνζνμ 111,παν.19 . 

10. Καηά ηε δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμφ δηθαημφκηαη κα πανίζηακηαη μη 

πνμζθένμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ ή μη κυμημμη εθπνυζςπμη αοηχκ, πμο απαναίηεηα 

ζα πνέπεη κα έπμοκ κυμημμ παναζηαηηθυ εθπνμζχπεζεξ. 

11. Οη ηημέξ είκαη δεζμεοηηθέξ θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ. 

12. Γγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ δεκ απαηηείηαη θαηά ημ άνζνμ 72 ημο 

κ.4412. Με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη ζηεκ 

έθδμζε εγγοεηηθήξ επηζημιήξ θαιήξ εθηέιεζεξ, ίζε με ημ 5% ηεξ ζομβαηηθήξ 

αλίαξ, πςνίξ κα οπμιμγίδεηαη μ ΦΠΑ.   

13. Γηα θάζε ζέμα πμο δεκ ακαθένεηαη νεηχξ ζηε δηαθήνολε, ηζπφεη ε θείμεκε 

Νμμμζεζία. 

14. ε πενίπηςζε φπανλεξ ηζυηημςκ /ηζμδφκαμςκ πνμζθμνχκ, ηζπφμοκ ηα 

μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 90 παν 1 Ν.4412/2016. 
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ΑΞΘΞΜ 2 

ΓΝΖΒΑΞΡΚΟΓΖΟ-ΝΘΕΞΩΙΕ-ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ 

1. Η ελυθιεζε ηίηιςκ πιενςμήξ ή ε είζπναλε απαηηήζεςκ απυ ημ Δεμυζημ θαη 

ηα Ν.Π.Δ.Δ(Σημμιυγηα ,δειηία απμζημιήξ ,απμδεηθηηθά θμνμιμγηθήξ θαη 

αζθαιηζηηθήξ εκεμενυηεηαξ, πνςηυθμιια μνηζηηθήξ πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ 

παναιαβήξ θ.ι.π) θαζμνίδμκηαη απυ ημ άνζνμ 200,Ν.4412/2016 θαη ηεκ 

ηζπφμοζα κμμμζεζία . 

2. Η οπμβμιή ημο ηημμιμγίμο δεκ μπμνεί κα γίκεη πνηκ ηεκ εμενμμεκία εθάζηεξ 

παναιαβήξ πνμμεζεοηέμο οιηθμφ, θαη ηεκ έθδμζε ημο ακηίζημηπμο πνςημθυιιμο. 

3. Κναηήζεηξ: 

1)  Κνάηεζε 0,06% ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ θάζε πιενςμήξ πνμ 

θυνςκ θαη θναηήζεςκ ηεξ ανπηθήξ, θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ 

ζφμβαζεξ οπέν ηεξ Γκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ 

επηβάιιεηαη (άνζνμ 4, Ν.4013/2011 υπςξ ηζπφεη). 

2)  Κνάηεζε 2% οπέν Φοπηθήξ Τγείαξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 3, ημο Ν. 

3580/2007. 

3)  Γπίζεξ, μ ακάδμπμξ επηβανφκεηαη με μεηαθμνηθά, δογηζηηθά, εθθμνηςηηθά 

θαη ιμηπά έλμδα μέπνη ηεκ μιμθιήνςζε ημο ζοκυιμο ηςκ οπενεζηχκ  θαη 

με υιεξ ηηξ κυμημεξ θναηήζεηξ ή εηζθμνέξ 

4)  Ο Φ.Π.Α. βανφκεη ημ Νμζμθμμείμ.    

5)  Όιεξ μη θναηήζεηξ οπμιμγίδμκηαη επί ηεξ θαζανήξ αλίαξ, πςνίξ ΦΠΑ. 

6)  8% θυνμξ επί ηεξ θαζανήξ αλίαξ ηεξ οπενεζίαξ. 

 

ΑΞΘΞΜ 3 

ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕ ΓΓΓΞΑΦΩΚ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

Πενίιερε ηεξ Δηαθήνολεξ ζα δεμμζηεοηεί ζημ Η.Ε.Ι.ΔΕ.Ο. ζφμθςκα με ηα 

μνηδυμεκα ζημ Ν.4412/16, ζημκ ηζηυημπμ ΔΖΑΡΓΓΖΑ καθώπ και ζηημ 

Ζζηξζελίδα ηξρ Κξζξκξμείξρ (www.gna-gennimatas.gr). 

 

ΑΞΘΞΜ 4 

ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ 

1. Οη πνμζθμνέξ ηζπφμοκ θαη δεζμεφμοκ ημοξ πνμζθένμκηεξ υπςξ μνίδεη μ 

Ν.4412/2016(άνζνμ 97,παν.4),γηα πνμκηθυ δηάζηεμα δχδεθα (12) μεκχκ, 

πνμζεζμία πμο ανπίδεη απυ ηεκ επμμέκε ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.  

2. Πνμζθμνά πμο μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ μηθνυηενμ ημο παναπάκς ακαθενυμεκμο 

πνυκμο απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. 

3. Η ηζπφξ ηεξ πνμζθμνάξ δφκαηαη κα παναηαζεί υπςξ μνίδεη μ 

Ν.4412/2016(άνζνμ 97,παν.4). 

4. Ακαθμίκςζε επηιμγήξ ακαδυπμο μπμνεί κα γίκεη θαη μεηά ηε ιήλε ηεξ ηζπφμξ 

ηεξ πνμζθμνάξ, δεζμεφεη υμςξ ημ δηαγςκηδυμεκμ ,μυκμ εθυζμκ αοηυξ ημ 

απμδεπζεί. 

http://www.gna-gennimatas.gr/
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ΑΞΘΞΜ 5      

ΝΜΖΚΖΗΕ ΞΕΠΞΑ ΓΓΗΑΖΞΕΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ 

Η μιμθιήνςζε ηςκ ενγαζηχκ κα πναγμαημπμηεζμφκ θαηά ημ πνμκηθυ δηάζηεμα 

01/07/2018 έςξ 31/08/2018 βάζε ηεξ οπ’ανηζμ 24/24-05-2018 απυθαζεξ ημο 

Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο Νμζμθμμείμο. 

Γηα θάζε εβδμμάδα θαζοζηένεζεξ επηβάιιεηαη πμηκηθή νήηνα 10% επί ηεξ 

θαζανήξ ζομβαηηθήξ αλίαξ . 

 

ΑΞΘΞΜ 6 

ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ  

φμθςκα με ημκ Ν.4412 άνζνμ 103, μ «πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ» οπμπνεμφηαη κα 

οπμβάιεη, εκηυξ πνμζεζμίαξ (10) εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ 

έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ ,ηα πνςηυηοπα ή ηα θςημακηίγναθα πμο εθδίδμκηαη, 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 1 ημο Ν.4250/20174 ηα θάηςζη 

δηθαημιμγεηηθά θαηαθφνςζεξ : 

 

Α) ΦΓΗ ζύζηαζηπ και ΦΓΗ ζργκοόηηζηπ ηηπ εηαιοείαπ 

Β) Φξοξλξγική και αζθαλιζηική εμημεοόηηηα, ηζπφμοζεξ θαηά ηεκ εμένα 

απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ, ηυζμ γηα ηε θφνηα αζθάιηζε, υζμ θαη ηεκ 

επηθμονηθή αζθάιηζε.  

Γ) Βεβαίτζη ηεξ ανμυδηαξ θαηά πενίπηςζε δημηθεηηθήξ ή δηθαζηηθήξ ανπήξ, απυ 

ηεκ μπμία κα πνμθφπημοκ μη ηοπυκ μεηαβμιέξ, πμο έπμοκ επέιζεη ζημ κμμηθυ 

πνυζςπμ θαη ηα υνγακα δημίθεζεξ αοημφ. 

Δ) Απόζπαζμα Νξιμικξύ Ιηηοώξρ, έθδμζεξ ημοιάπηζημκ ημο ηειεοηαίμο 

ηνημήκμο, πνηκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ςξ άκς έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ, απυ ημ 

μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη δεκ έπμοκ θαηαδηθαζζεί με αμεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απυθαζε γηα: 

1) ζομμεημπή ζε εγθιεμαηηθή μνγάκςζε, υπςξ αοηή μνίδεηαη ζημ άνζνμ 2 ηεξ 

απυθαζεξ –πιαίζημ 2008/841/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο ηεξ 24εξ Οθηςβνίμο 2008, 

γηα ηε θαηαπμιέμεζε ημο μνγακςμέκμο εγθιήμαημξ. 

2) δςνμδμθία, υπςξ αοηή μνίδεηαη ακηίζημηπα ζημ άνζνμ 3 ηεξ ζφμβαζεξ πενί 

ηεξ θαηαπμιέμεζεξ ηεξ δηαθζμνάξ ζηεκ μπμία εκέπμκηαη οπάιιειμη ηςκ 

Γονςπασθχκ Κμηκμηήηςκ ή ηςκ Κναηχκ – μειχκ ηεξ Έκςζεξ θαη ζηε πανάγναθμ 

1 ημο άνζνμο 2 ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 2003/568/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο ηεξ 

22αξ Ιμοιίμο 2003, γηα ηε θαηαπμιέμεζε ηεξ δςνμδμθίαξ ζημκ ηδηςηηθυ ημμέα, 

θαζχξ θαη υπςξ μνίδεηαη ζηε θείμεκε κμμμζεζία ή ζημ εζκηθυ δίθαημ ημο 

μηθμκμμηθμφ θμνέα 
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3) απάηε, θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 1 ηεξ ζφμβαζεξ ζπεηηθά με ηεκ 

πνμζηαζία ηςκ μηθμκμμηθχκ ζομθενυκηςκ ηςκ Γονςπασθχκ Κμηκμηήηςκ, υπςξ 

θονχζεθε με ημ Ν.2803/2000. 

4) Σνμμμθναηηθά εγθιήμαηα ή εγθιήμαηα ζοκδευμεκα με ηνμμμθναηηθέξ 

δναζηενηυηεηεξ, υπςξ μνίδμκηαη, ακηηζημίπςξ, ζηα άνζνα 1 θαη 3 ηεξ απυθαζεξ –

πιαίζημ 2002/475/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο ηεξ 13εξ Ιμοκίμο 2002, γηα ηεκ 

θαηαπμιέμεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ ή εζηθή αοημονγία ή ζοκένγεηα ή απυπεηνα 

δηάπναλεξ εγθιήμαημξ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 4 αοηήξ 

5) κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ ή πνεμαημδυηεζε ηεξ 

ηνμμμθναηίαξ, υπςξ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 1 ηεξ μδεγίαξ 2005/60/EK ημο 

ομβμοιίμο ηεξ 26εξ Οθηςβνίμο 2005, ζπεηηθά με ηεκ πνυιερε πνεζημμπμίεζεξ 

ημο πνεμαημπηζηςηηθμφ ζοζηήμαημξ γηα ηε κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ 

δναζηενηυηεηεξ θαη ηε πνεμαημδυηεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ, ε μπμία εκζςμαηχζεθε 

ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία με ημ Ν. 3691/2008. 

6) Παηδηθή Γνγαζία θαη άιιεξ μμνθέξ εμπμνίαξ ακζνχπςκ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ 

άνζνμ 2 ηεξ Οδεγίαξ 2011/36/ΓΓ ημο Γονςπασθμφ Κμηκμβμοιίμο θαη ηεξ 

ομβμοιίμο ηεξ 5εξ Απνηιίμο 2011, γηα ηε πνυιερε θαη ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ 

εμπμνίαξ ακζνχπςκ θαη γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ζομάηςκ ηεξ, θαζχξ θαη γηα ηεκ 

ακηηθαηάζηαζε ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 2002/629/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο, ε μπμία 

εκζςμαηχζεθε ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία με ημ Ν. 4198/2013. 

Η οπμπνέςζε απμθιεηζμμφ μηθμκμμηθμφ θμνέα εθανμυδεηαη επίζεξ υηακ ημ 

πνυζςπμ εηξ βάνμξ ημο μπμίμο εθδυζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε 

είκαη μέιμξ ημο δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο εκ ιυγς 

μηθμκμμηθμφ θμνέα ή έπεη ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο 

ζε αοηυ.  

 

Τπυπνεμη ζηεκ πνμζθυμηζε πμηκηθμφ μεηνχμο ή άιιμ ηζμδφκαμμ έγγναθμ 

ανμυδηαξ δημηθεηηθήξ ή δηθαζηηθήξ ανπήξ είκαη: 

 θοζηθά πνυζςπα 

 μμυννοζμμη εηαίνμη θαη δηαπεηνηζηέξ Ο.Γ. θαη Γ.Γ. 

 δηαπεηνηζηέξ Γ.Π.Γ. 

 Πνυεδνμξ θαη  Δηεοζφκςκ φμβμοιμξ γηα Α.Γ. 

 Πνυεδνμξ ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο οκεηαηνηζμμφ 

ε θάζε άιιε πενίπηςζε κμμηθμφ πνμζχπμο, μη κυμημμη εθπνυζςπμί ημο. 

Γ) Νιζηξπξιηηικό αομόδιαπ δικαζηικήπ ή διξικηηικήπ Αοςήπ, έθδμζεξ ημο 

ηειεοηαίμο ελαμήκμο πνηκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ απυ 

ηεκ Ακαζέημοζα, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη μ οπμρήθημξ Πνμμεζεοηήξ : 

 δεκ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηχπεοζεξ 

 δεκ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήνολεξ ζε πηχπεοζε 

ΟΠ) Βεβαίτζη εγγοαθήπ ζηξ αμηίζηξιςξ επαγγελμαηικό επιμεληηήοιξ. 

Δ) Όηακ μη πνμζθένμκηεξ δεκ ζα θαηαζθεοάζμοκ μη ίδημη ημ ηειηθυ πνμσυκ ζε 
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δηθή ημοξ επηπεηνεμαηηθή μμκάδα, δήλτζη πμο ζα δειχκμοκ ηεκ 

επηπεηνεμαηηθή μμκάδα ζηεκ μπμία ζα θαηαζθεοαζηεί ημ πνμζθενυμεκμ πνμσυκ 

θαη ημκ ηυπμ εγθαηάζηαζήξ ηεξ. 

Ε) Νιζηξπξιηηικά ζήμακζεξ CE (μδεγία 93/42/ΓΟΚ), χζηε κα ηθακμπμημφκηαη 

μη ακηίζημηπεξ απαηηήζεηξ ηςκ ζπεηηθχκ μδεγηχκ ηεξ Γ.Γ.  

Θ) Κόμιμη ενξρζιξδόηηζη γηα ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ ή ηεξ αίηεζεξ 

ζομμεημπήξ, εθυζμκ οπμβάιιεηαη απυ ηνίημ. 

     Σα ακςηένς δηθαημιμγεηηθά πνμζθμμίδμκηαη ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, μ μπμίμξ 

παναδίδεηαη εμπνυζεζμα ζημ ανμυδημ υνγακμ αλημιυγεζεξ. 

     Ακ δεκ πνμζθμμηζζμφκ ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ή οπάνλμοκ ειιείρεηξ ζε 

αοηά πμο οπμβιήζεθακ, πανέπεηαη πνμζεζμία ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ κα ηα 

πνμζθμμίζεη ή κα ηα ζομπιενχζεη εκηυξ επηά (7) εμενχκ απυ ηε θμηκμπμίεζε ηεξ 

ζπεηηθήξ έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ. Η ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα 

παναηείκεη ηεκ ςξ άκς πνμζεζμία, εθυζμκ αηηημιμγείηαη αοηυ επανθχξ θαη θαη΄ 

ακχηαημ υνημ γηα δεθαπέκηε (15) εμένεξ. 

     Ακ, θαηά ημκ έιεγπμ ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ δηαπηζηςζεί υηη ηα 

ζημηπεία πμο δειχζεθακ είκαη ρεοδή ή ακαθνηβή, μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ 

θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη, με ηεκ επηθφιαλε ημο άνζνμο 104 ημο Ν. 4412/16, 

θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο (εάκ 

πνμβιέπεηαη απυ ηε ζπεηηθή δηαθήνολε) θαη ε θαηαθφνςζε γίκεηαη ζημκ 

πνμζθένμκηαη πμο οπέβαιε ηεκ αμέζςξ επυμεκε πιέμκ ζομθένμοζα απυ 

μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, βάζεη ηςκ εηδηθυηενςκ θνηηενίςκ ακάζεζεξ πμο 

έπμοκ ηεζεί απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή. Ακ θακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ 

οπέβαιε αιεζή ή αθνηβή δηθαημιμγεηηθά, ε δηαδηθαζία μαηαηχκεηαη. 

     Η δηαδηθαζία ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ μιμθιενχκεηαη με ηε 

ζφκηαλε πναθηηθμφ απυ ημ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ θαη ηε δηαβίβαζε ημο 

θαθέιμο ζημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ γηα ηε ιήρε 

απυθαζεξ είηε γηα ηε θήνολε ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο ςξ έθπηςημο είηε γηα ηε 

μαηαίςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ, είηε γηα ηε θαηαθφνςζεξ ηεξ ζφμβαζεξ.   
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ΑΞΘΞΜ 7 

     ΠΓΚΖΗΕ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 

 

ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΜΔΡΗΚΖ 

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ: 

 

I. ΣΟΝ 5ν ΟΡΟΦΟ ΣΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ ΚΟΦΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ. 

 
II. ΣΟΝ 1ν ΟΡΟΦΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ ΓΗΑ    

ΣΖΝ ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΒΡΑΥΔΗΑ ΝΟΖΛΔΗΑ  
 

 

 

 

I. ΔΡΓΑΗΔ  ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΧΝ ΚΑΗ 
ΜΔΡΗΚΖ  ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΣΟΝ 5ν ΟΡΟΦΟ 
ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΟΦΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ 
ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

1.ΓΔΝΗΚΑ  

Ζ παξαθάησ Σερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο- επηζθεπψλ θαη 

κεξηθήο αλαθαηαζθεπήο ζηνλ 5ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ ΚΟΦΚΑ γηα ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε ηεο Αηκαηνινγηθήο Κιηληθήο θαη ηηο εξγαζίεο γηα ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Ογθνινγηθνχ Σκήκαηνο ζηνπο (3) πθηζηάκελνπο ζαιάκνπο 

ηεο Μνλάδαο Ζκεξήζηαο Ννζειείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. 

Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο αλαιχνληαη 

θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο.   
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2.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Μεηά απφ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηεο Αηκαηνινγηθήο Κιηληθήο - ηνπ 

Σκήκαηνο Ζκεξήζηαο Ννζειείαο ηεο Αηκαηνινγηθήο θαη ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 

Ογθνινγηθνχ Σκήκαηνο ζην 1ν φξνθν ηνπ Κηηξίνπ 3  νη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ ζηνπο  πθηζηάκελνπο ρψξνπο  είλαη νη παξαθάησ :   

 Καζαηξέζεηο – Απνμειώζεηο  

 Μεηαθνξέο ( Ξελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ, Αξρείνπ ) 

 Καηαζθεπή γπςνζαλίδαο  (εζσηεξηθή ηνηρνπνηία ) 

 Σνπνζέηεζε λέσλ δαπέδσλ  

 Σνπνζέηεζε λέσλ  θεξακηθώλ πιαθηδίσλ 

 Σνπνζέηεζε λέσλ ζπξώλ θαη θαζώλ  

  Φεπδνξνθέο  

 Υξσκαηηζκνί  

 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο - Καηαζθεπή – ηνπνζέηεζε εξκαξηώλ - πάγθνπ 

πιεξνθνξηώλ   

 ήκαλζε  ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο    

 Ύδξεπζε- Απνρέηεπζε 

 Κιηκαηηζκόο  (ρεκηθόο θαζαξηζκόο θιηκαηηζηηθώλ θαη πιύζηκν 

εμσηεξηθώλ κνλάδσλ). 

 Ζιεθηξηθά  (ηζρπξά, αζζελή ) 

 Σξνπνπνίεζε δηθηύνπ Ηαηξηθώλ αεξίσλ. 

 

3. ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΑΠΡΟΚΟΠΣΖ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

 Θα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα φινη νη 

ρψξνη ηνπ νξφθνπ φπνπ  ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο, θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

απξφζθνπηα. Δπίζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην ειάρηζην δπλαηφ φριεζε 

ησλ ηκεκάησλ. 

 Δπηπιένλ ζα ηεξεζνχλ φιεο νη νδεγίεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ πξφιεςε 

ησλ Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερληθά θαη 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα. 

 Οη ρψξνη φπνπ ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζα απνκνλσζνχλ απφ ηνλ ππφινηπν 

φξνθν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε εμσηεξηθή ζχξα ηεο θιηληθήο σο 

δηαρσξηζηηθφ κεηαμχ ρψξνπ εξγαζηψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ νξφθνπ.  
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  

Α’ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ   

1. ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ – ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ 

Απνμήισζε ησλ παιαηψλ εξκαξίσλ απφ ηα γξαθεία 1,2,3, θαζψο θαη ησλ 

ληπηήξσλ.  

Θα γίλεη θαζαίξεζε ελδηάκεζεο ηνηρνπνηίαο (γπςνζαλίδαο) θαζψο θαη απνμήισζε 

ζχξαο- παινζηαζίνπ ζηνλ ζάιακν 500 Ζκεξήζηαο Ννζειείαο .   

Απνμήισζε ηεζζάξσλ θαζψλ απφ ηηο ζχξεο ησλ γξαθείσλ 1,2,3, ηνπ ζαιάκνπ 

Νν 500 θαη ηνπνζέηεζε λέσλ. 

Θα γίλεη θαζαίξεζε ελδηάκεζεο ηνηρνπνηίαο θαη εηζφδνπ ζην WC ΑΜΔΑ θαη ην Νν  

517 (ζρέδην θάηνςεο), γηα ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ ρψξνπ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηεο λέαο ζηάζεο λνζειεπηψλ. Δπίζεο Θα γίλεη απνμήισζε πθηζηάκελσλ 

θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ηνηρνπνηίαο, εηδψλ πγηεηλήο θαη απνμήισζε πθηζηάκελνπ 

δαπέδνπ.   

Θα γίλεη θαζαίξεζε ελδηάκεζεο ηνηρνπνηίαο θαη απνμήισζε ηεο κηαο ζχξαο  γηα 

ελνπνίεζε ησλ δχν απνζεθψλ ζηελ αλακνλή ηνπ ηκήκαηνο. 

Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ζε λέα ζέζε (ζρέδην θάηνςεο) ηεο 

πθηζηάκελεο δίθπιιεο πφξηαο εηζφδνπ θιηληθήο (αινπκηλίνπ κε ηα ζηαζεξά), γηα 

ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο θιηληθήο θαη ησλ ζαιάκσλ εκεξεζίσλ λνζειεηψλ απφ ηελ 

Ννζειεπηηθή Γηεχζπλζε .   

Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πάγθνπ κε αλνμείδσην λεξνρχηε απφ ηελ 

παιαηά ζηάζε λνζειεπηψλ ζην λέν ρψξνπ εθαηέξσζελ ηνπ παξαζχξνπ  κεηά ησλ 

επηζθεπψλ θαη κεηαηξνπψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεηαζηνχλ γηα αζθαιή ιεηηνπξγία.  

Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο – ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα απνρέηεπζεο 

θαη χδξεπζεο.   

Όπνηεο άιιεο απνμειώζεηο θαη κηθξνεξγαζίεο απαηηεζνύλ ζα γίλνπλ 

θαηόπηλ ππνδείμεσο ηεο Δπίβιεςεο. 

Θα γίλεη απνθνκηδή φισλ ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ απνμήισζεο ζε θάδν θαη ελ 

ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν. 
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2.ΜΔΣΑΦΟΡΔ ( ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΑΡΥΔΗΟΤ ) 

Θα γίλνπλ κεηαθνξέο μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ, αξρείνπ απφ ην Ογθνινγηθφ 

ηκήκα ηνπ 5νπ νξφθνπ ηνπ θηεξίνπ 1, ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ θηεξίνπ 3 φπνπ γίλεηαη ε 

κεηεγθαηάζηαζή ηνπ.  

Δπίζεο κεηαθνξά εμνπιηζκνχ ηνπ εκεξήζηνπ  αηκαηνινγηθνχ ηκήκαηνο απφ ηνλ 

1ν φξνθν θηεξίνπ 3, ζηνλ 5ν φξνθν ηνπ θηεξίνπ 1 .     

Μεηαθνξέο επίζεο ζα γίλνπλ θαη απφ ην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ 3,  ζηνλ 5ν φξνθν 

ηνπ θηεξίνπ 1. 

 

3. ΣΟΗΥOΠΟΗΗΑ 

Θα γίλεη θαηαζθεπή, επηζθεπέο ηνηρνδνκψλ απφ δηπιή άλζπγξε γπςνζαλίδα  

πάρνπο 12,5 mm κεηά κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ εληζρπκέλνπ κε γαιβαληδέ  πξνθίι 

(νξζνζηάηεο –ζηξσηήξεο 50/40/0,6mm) κε κφλσζε πεηξνβάκβαθα, ζηε λέα 

ζηάζε λνζειεπηψλ, ζηα γξαθεία ηαηξψλ 1,2,3 θαζψο θαη ζην γξαθείν Γηεπζπληνχ 

ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα. 

Οη γπςνζαλίδεο ζα ζηακαηνχλ ζην χςνο ηεο ςεπδνξνθήο ή ηεο νξνθήο (φπνπ 

έρεη ςεπδνξνθή, ζα ζηακαηνχλ ζηελ ςεπδνξνθή, θαη φπνπ έρεη νξνθή ζα 

ζηακαηήζεη ζηελ νξνθή) θαη ζην ηειείσκα ηνπο ζα ηνπνζεηεζεί γσλία αινπκηλίνπ 

ππφιεπθνπ ρξψκαηνο. 

Οη ζηξσηήξεο (UW 50/40/0,6 mm) ζα ζηεξεσζνχλ ζην δάπεδν θαη ηελ νξνθή (φρη 

ζηελ ςεπδνξνθή) θαη νη νξζνζηάηεο (CW 50/40/0,6mm) ζα θαηαλεκεζνχλ αλά 

60cm πεξίπνπ, θάζεηα ζηνπο ζηξσηήξεο, δηακνξθψλνληαο ηνλ εληαίν ζθειεηφ.  

Οη πεξηκεηξηθνί νξζνζηάηεο θαη ζηξσηήξεο ζα εθαξκφδνπλ ρσξίο θελά θαη ζα 

ζθξαγηζηνχλ κε αθξψδε ερνκνλσηηθφ παξέκβπζκα ή θνξδφληα ειαζηνπιαζηηθήο 

αθξπιηθήο καζηίρεο. 

Σα κεηαιιηθά πξνθίι θαη εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ην λέν επξσπατθφ πξφηππν EN 14195:2005/AC:2006, 

εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξφηεηα, αληνρή, πςειή ξνπή αδξαλείαο, θαιχηεξν βίδσκα 

θαη καθξφρξνλε αληνρή ζηελ νμείδσζε.  

Οη νξζνζηάηεο επίζεο ζα δηαζέηνπλ θπθιηθέο νπέο ζηε κέζε θαη ηηο άθξεο ηνπο, 

γηα εχθνιε θαη ρσξίο θζνξέο δηέιεπζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαισδηψζεσλ.  

Οη βίδεο ζηεξέσζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

DIN18182/T2 θαη ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο EN ISO 9002, εμαζθαιίδνληαο 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία, αληνρή ζηελ νμείδσζε, αληνρή ζηηο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο, δηαηξεηηθή ηθαλφηεηα θαη εθθεληξφηεηα θεθαιήο.  
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Οη ηχπνη ησλ βηδψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη: (α) ηξππαλφβηδα ΣΒ 

(βίδσκα γπςνζαλίδαο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ), (β) LB θαη  LN (βίδσκα κεηαμχ 

κεηαιιηθψλ πξνθίι θαη εμαξηεκάησλ). 

Σα παλέια γπςνζαλίδαο (ηνπνζεηεκέλα έηζη ψζηε λα κε ζπκπίπηνπλ πνηέ νη 

αξκνί ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζηα αλνίγκαηα νη αξκνί ηεο γπςνζαλίδαο δελ ζα είλαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπ αλνίγκαηνο), ζα ηνπνζεηεζνχλ κε εκθαλή ηελ πιεπξά ζηελ 

νπνία είλαη ηππσκέλα ηα ινγφηππα ηεο εηαηξείαο, ελψ νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ 

βηδψλ ζηεξέσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 20cm. ηνπο αξκνχο ζα 

ηνπνζεηεζεί δηθηπσηή παινηαηλία, ε νπνία ζα ζηνθαξηζηεί θαη ζα ιεηαλζεί δπν 

θνξέο δηαδνρηθά, έηζη ψζηε λα ελζσκαησζεί ζην ζηφθν θαη ε ηειηθή επηθάλεηα λα 

είλαη απνιχησο επίπεδε (λα ζεκεησζεί φηη ν ρξσκαηηζκφο ζα αξρίζεη κεηά ηελ 

πιήξε μήξαλζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ησλ αξκψλ). 

Αθφκε, ζε ζεκεία πνπ απαηηεζνχλ, φπσο ζε δνθάξηα ή ζε θνχηεια ζηα κπάληα 

ζα ηνπνζεηεζεί γπςνζαλίδα γηα ην ζσζηφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ γπςνζαλίδσλ ζε φια ηα ζηάδηα ζα εθηειεζζεί κε εθαξκνγή ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ηερληθψλ νδεγηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

 

4. ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ 

α1) Δζσηεξηθέο ζύξεο  θαη θάζζεο  

Θα γίλεη πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λέαο  ζπξφκελεο ζχξαο εζσηεξηθήο θαη 

θάζαο  ζηε γξακκαηεία-αξρείν ηεο θιηληθήο θαη κηαο λέαο ζχξαο ζηε γξακκαηεία 

ηνπ Γηεπζπληή.  

Σν ζπξφθπιιν ζα είλαη μχιηλν πξεζζαξηζηφ, ζα θέξεη επέλδπζε ησλ δχν φςεσλ 

κε θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ππελδεδπκέλν κε θνξκάηθα θαη ζφθαξα απφ περάθη 

νμηάο.  

Ηδίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θιεηδαξηά, πφκνιν, ζηεξίγκαηα θαη ρξψκα κε ηηο 

ππάξρνπζεο ζην ρψξν ηνπ ηκήκαηνο.   

Ζ θάζα ηεο ζα είλαη κεηαιιηθή κε ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα γαιβαληζκέλε 1,5-2 

ρηι. απφ ζπλερέο ηκήκα ιακαξίλαο. 

Μεραληζκφο ζπξφκελεο κεζφπνξηαο κε νδεγφ, εμαξηήκαηα ζχδεπμεο νδεγνχ 

θξέλν ,ρνχθηα ηεο ζχξαο  γηα νκαιή θαη αζφξπβε ιεηηνπξγία.  

Κιεηδαξηά κε γιψζζα ,θχιηλδξνο αζθαιείαο κε 5 θιεηδηά πςίζηεο αζθαιείαο.   

Πξνκήζεηα ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ (4) λέσλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ κε κεηαιιηθή 

θάζζα ζηα γξαθεία 1,2,3, θαη ην ζάιακν 500  κε ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα 

γαιβαληζκέλε 1,5-2 ρηι. απφ ζπλερέο ηκήκα ιακαξίλαο. 

Σν θάζε ζπξφθπιιν ζα αλαξηάηαη κε ηξείο θαηάιιεινπο αλνμείδσηνπο κεληεζέδεο 

ζηηο κεηαιιηθέο θάζεο. Όιεο νη θάζεο ζα πεξηιακβάλνπλ αληηθξνπζηηθά θαη 
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ζθξαγηζηηθά ειαζηηθά ζηελ παηνχξα ηνπο, θαηάιιειεο εγθνπέο θαη εληζρχζεηο γηα 

ηελ ζηήξημε ησλ πξνβιεπφκελσλ κεληεζέδσλ θαη έμη ηνπιάρηζηνλ 

γαιβαληζκέλνπο ζπλδεηήξεο γηα ηελ ζηήξημε ζηνπο ηνίρνπο. 

Οη κεληεζέδεο ζα είλαη ζηεξεσκέλνη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο θάζζαο κε 

θαηάιιεινπο ζθηγθηήξεο (ρσξίο θνιιήζεηο). 

Όιεο νη θάζζεο ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην έηνηκεο γηα ηνπνζέηεζε ζηηο 

πξνβιεπφκελεο ζέζεηο. Ζ ηνπνζέηεζε ζηελ αθξηβή ηνπο ζέζε ζα είλαη 

θαηαθφξπθε.  

Σα θχιια ζα θέξνπλ θαηάιιειεο θιεηδαξηέο θαη αληίζηνηρεο ρεηξνιαβέο. Σα 

ζπξφθπιια ζα πξνζθνκηζζνχλ έηνηκα ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηάζεηο θαη ζα 

αλαξηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

Όιεο νη πφξηεο ζα δηαζέηνπλ κεραληζκφ επαλαθνξάο θαη ζηεξέσζεο. 

Ζ ηειηθή πνηφηεηα ησλ πην πάλσ πιηθψλ ζα είλαη θαη ηεο απνιχηνπ επηινγήο ηεο 

επηβιέςεσο. Οη ζχξεο ζα παξέρνπλ ερνκφλσζε 27 έσο 30 dB θαη ζα θέξνπλ 

αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ . 

Κιεηδαξηέο θαη θχιηλδξνη θιεηδαξηψλ, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ρσλεπηνχ ηχπνπ, 

κε νμεηδνχκελνη ,αμηφπηζηνη θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

Υεηξνιαβέο βαξέσο ηχπνπ αλνμείδσηεο, ξνδέηεο, ζηφπεξ.  

Δπίζεο ζηηο ππάξρνπζεο μχιηλεο ζχξεο ζα γίλεη επηζθεπή κε ηνπνζέηεζε  λέσλ 

θιεηδαξηψλ, πφκνια , κεραληζκνί επαλαθνξάο, ζηεξέσζεο  θαη θιπ. 

 

α2) Απηόκαηε ζπξόκελε ζύξα εηζόδνπ θιηληθήο. 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζεη ζπξφθπιισλ θαη κεραληζκνχ θχιηζεο. Ζ λέα ζχξα 

ζα έρεη ζπξφθπιια απφ θξχζηαιια αζθαιείαο Laminated 5+5 mm ακκνβνιήο θαη 

πιαηζησκέλα απφ πξνθίι αινπκηλίνπ.  

Φεθηαθά ειεγρφκελνο κεραληζκφο θίλεζεο                                           

Γηάζεζε 6 ζέζεσλ ιεηηνπξγίαο : Απηφκαηε, Κιεηδσκέλε, Μφληκα Αλνηρηή, Μεξηθφ 

Άλνηγκα, Μφλν έμνδνο θαη OFF (ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ). Ρπζκηδφκελε παξακνλή 

ζηελ αλνηθηή ζέζε 0 έσο 60 δεπηεξφιεπηα. 

Σαρχηεηα αλνίγκαηνο (max) 0.7 m/s 

Σαρχηεηα θιεηζίκαηνο (max) 0.5 m/s 

Αλαζηξνθή θίλεζεο ζε πεξίπησζε εχξεζεο εκπνδίνπ θαηά ην θιείζηκν. 

Μλήκε βιαβψλ κεραληζκνχ, κλήκε ζηαηηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο. 

Απηνθαζαξηδφκελα ξάνπια νιίζζεζεο. 

Πξνζηαζία έλαληη αλχςσζεο ησλ ζπξφθπιισλ (anti-tilt). 



 

  

18 

 

Δπαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο heavy duty. 

Λεηηνπξγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ κε εληνιή απφ ξαληάξ λέαο γεληάο . 

Με ρεηξηζηήξην φπνπ εκθαλίδνληαη θσδηθνπνηεκέλεο νη βιάβεο γηα δπλαηφηεηα 

απνκαθξπζκέλεο ηερληθήο ππνζηήξημεο.  

Πηζηνπνίεζε θαηά EN 16005. 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ : 2.55Μ Υ 2.42 Τ εθαηνζηά   

Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 έηε. 

ύζηεκα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο απηόκαηεο ζύξαο βι. ειεθηξνινγηθά αζζελή.  

 

 

β) ήηεο γηα ηα παινζηάζηα ηνπ ηκήκαηνο   

Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θζαξκέλσλ ζεηψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηε δεμηά πιεπξά ηεο θιηληθήο (ζάιακνη αζζελψλ) κε λέεο.   

  

γ) ύζηεκα ζθίαζεο-  Ρνινθνπξηίλεο  

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ξνινθνπξηίλσλ ζηε λέα ζηάζε αδεξθψλ ,ζην 

γξαθείν πξντζηακέλεο , ζην γξαθείν εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ , ζηε γξακκαηεία  θαη 

ην γξαθείν Γηεπζπληνχ ηεο θιηληθήο.   

Ρφιεξ  κε πιεπξηθφ κεραληζκφ αιπζίδαο θαη πιαζηηθνπνηεκέλν χθαζκα πςειήο 

πνηφηεηαο ρξψκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο (εκηδηαπεξαηφ). 

Μεραληζκφο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρξσκαηηζηφ πιαζηηθφ πιηθφ, κε Φ 32 ή 40, 

αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ ξφιεξ.  

ηεξίγκαηα  πιαζηηθά έγρξσκα κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ηνίρν ή νξνθή. 

σιήλαο πεξηηχιημεο ηνπ πθάζκαηνο κε δηάκεηξν 32 ρηι. απφ αινπκίλην.   

Καησθάζη απφ ζσιήλα δηακέηξνπ 22 ρηι., θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, 

αλνδησκέλν, ρξψκαηνο  αζεκί κε εηδηθή εγθνπή γηα ηελ εηζαγσγή κπαλέιαο. Οη 

ηάπεο ηνπ θαησθαζηνχ ζα είλαη ζηξνγγπιέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ 

ρξψκαηνο ιεπθνχ ή γθξη. 

Αιπζίδα ηχπνπ κπίιηαο κεηαιιηθή. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ σο άλσ πιηθψλ θαζψο 

θαη ε απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ θζαξκέλσλ ξφιεξ ζθίαζεο.  

Πξηλ ηελ πξνκήζεηα, ζα ιεθζνχλ επηηφπνπ νη αθξηβείο δηαζηάζεηο απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 
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5. ΓΑΠΔΓΑ- ΚΔΡΑΜΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ  

α) Γάπεδα PVC 

Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε δαπέδνπ ζηελ παιαηά θαη ηελ λέα ζηάζε αδεξθψλ, ζην 

λέν ζάιακν εκεξήζηαο λνζειείαο (500),ζηα γξαθεία ηαηξψλ 1,2,3, θαη 

επηδηνξζψζεηο ηνπηθέο ζην δηάδξνκν ηεο θιηληθήο . 

Θα γίλεη επίζηξσζε απφ ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC)ή παξφκνην, 

βαθηεξηνζηαηηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 ρηι.(ΔΝ429), κνλνπαγνχο πθήο (φρη 

πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο δηάζηαζεο ηνπ πάρνπο (ΔΝ649), 

θαηάιιειν γηα βαξηά επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε (glass 4 )(EN658 ,34 

& 43), κε αληνρή ζηα ρεκηθά (ΔΝ423), αληίζηαζε ζηε θσηηά (DIN 4102 θαη BS 

476) ( class 2),νιηζζεξφηεηα μεξνχ δαπέδνπ ΔΝ13893, νιηζζεξφηεηα πγξνχ 

δαπέδνπ DIN 51130, ζεξκνζπγθνινχκελνο  κε εηδηθφ θνξδφλη θαη 

δηακνξθνχκελνο κε εηδηθφ δηακνξθσηή ζε θνίιν ζνβαηεπί, δελ ζα έρεη αλνηθηνχο  

πφξνπο, δελ ζα ραξάζζεηαη θαη ζα έρεη αληίζηαζε ηξηβήο <0,15 mm EN660.1, 

αληίζηαζε ζηελ θζνξά απφ ξφδεο θαξέθιαο ΔΝ425, δελ ζα έρεη ξσγκέο ,δελ ζα 

ρξεηάδεηαη θέξσκα ή ινπζηξάξηζκα θαη ζα έρεη κεγάιε πνηθηιία απνρξψζεσλ κε 

αληίζηαζε ρξσκαηηθήο αιινίσζεο ΔΝ20105- Β02 >6, γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο 

ρξσκαηηθέο απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ δηάζηξσζεο ηνπ. 

Ζ επηινγή ησλ απνρξψζεσλ απφ δεηγκαηνιφγηα  είλαη δηθαίσκα ηεο ππεξεζίαο. 

Σν ππφζηξσκα ζα θαζαξηζζεί απφ πιηθά ή νπζίεο πρ. ζθφλεο, ιεθέδεο, πγξά 

λνζειείαο, παιηέο θφιιεο θ.η.ι. Καηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δαπέδνπ ή ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ εξγαζηψλ ζα απνθιεηζζεί ε ρξήζε 

εξγαιείσλ αέξνο δει. θπζεηήξεο. Θα γίλεη δηάζηξσζε κε πηλέιν ή ξνιφ ή 

εχθακπηε ζπάηνπια απφ ιάζηηρν, δηαιχηε θαηάιιεινπ γηα ηελ επεμεξγαζία 

ιείσλ, αιιά φρη απνξξνθεηηθψλ, επηθαλεηψλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ πιηθψλ 

ηζνπέδσζεο, αιθαδηάζκαηνο θαη εμνκάιπλζεο  ηνπ δαπέδνπ φπνπ ζα ζηξσζεί ν 

ηάπεηαο. 

Ο δηαιχηεο  πξέπεη λα ζηεγλψζεη θαιά πξηλ εθηειεζζνχλ  νη επφκελεο εξγαζίεο 

δει. επηθφιιεζεο ή ιείαλζεο. Πξέπεη  θαηά ηελ δηάζηξσζε ή ην ζηέγλσκα ηνπ 

δηαιχηε λα ππάξρεη θαιφο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ, δηφηη ν δηαιχηεο, ζπλήζσο 

απειεπζεξψλεη πδξαηκνχο. 
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Μεηά ηελ ζθιήξπλζε θαη ζηέγλσκα ηεο επηθάλεηαο, απηή ζα θαζαξηζζεί απφ 

ζθφλεο θαη ζα ειεγρζεί γηα ηπρφλ αζηνρίεο ή ειιηπψο ζπλδεδεκέλα πιηθά. Μεηά 

ηελ δηάζηξσζε θαη ζηέγλσκα ηνπ δηαιχηε, ε επηθάλεηα ζα ζηνθαξηζηεί. 

Σν ζηνθάξηζκα ζα γίλεη κε ξεπζηφ πιηθφ, απηνεπηπεδνχκελν, ην νπνίν ζα έρεη 

κεγάιε δηαζθνξπηζηηθή δξάζε, γξήγνξν ζηέγλσκα θαη ζθιήξπλζε, πςειή αληνρή 

θαη δπλαηφηεηα ιείαλζεο κέρξη πάρνπο 10-15 ρηι. ζε αλψκαια ππνζηξψκαηα. Με 

ην  ζηνθάξηζκα ζα δηνξζσζνχλ φιεο νη αηέιεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ, γηα λα κελ 

αλαδεηρζνχλ ζηελ ηειηθή επηθάλεηα, κεηά ηελ δηάζηξσζε ηνπ ηάπεηα, νη αξκνί 

ησλ ηπρφλ αηειεηψλ ηνπ ππνζηξψκαηνο. 

Ζ επηθάλεηα ζα θηληξηζηεί πξηλ ηελ δηάζηξσζε ηνπ ηάπεηα. Μεηά ην θηλίξηζκα ηεο 

επηθάλεηαο πνπ ζηνθαξίζηεθε ζα δηαζηξσζεί θαη επηθνιιεζεί, ν ηάπεηαο. Ζ 

επηθφιιεζε ζα γίλεη κε καγλεηηθέο θφιιεο. 

Ζ ρξήζε ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο (θφιιεο) ζα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε επηθφιιεζε ηνπ ηάπεηα ζην ππφζηξσκα θαη ηελ απνθπγή 

δεκηνπξγίαο θελώλ αέξνο κεηαμχ ππνζηξψκαηνο θαη ηάπεηα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

θχιηλδξνο βάξνπο 65 θηιψλ, γηα ην θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο. Ζ 

ζεξκνθφιιεζε ησλ θχιισλ ηνπ ηάπεηα ζα γίλεη 24 ψξεο κεηά ηελ δηάζηξσζε θαη 

επηθφιιεζε ηνπ ελψ ε θπθινθνξία θαη πιήξεο ρξήζε ηνπ ζα επηηξαπεί αθνχ 

πεξάζνπλ 48 ψξεο απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ.  

εκεηψλεηαη φηη φιεο νη εξγαζίεο απνμήισζεο θαη ηνπνζέηεζεο δαπέδνπ ζα 

πεξηέρνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο κεηαθηλήζεηο γξαθείσλ, επίπισλ, θηι πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο.  

 

β) Κεξακηθά πιαθίδηα  

Θα γίλεη επέλδπζε ηκήκαηνο ηνίρνπ ζε φιν ην κήθνο ηνπ πάγθνπ θαη θάησ απφ ηα 

θξεκαζηά εξκάξηα ζηε λέα ζηάζε αδεξθψλ θαζψο επίζεο θαη ζηα γξαθεία 

ηαηξψλ 1,2,3, θαη γξακκαηείαο  πάλσ απφ ηνπο ληπηήξεο. 

Ζ επέλδπζε ζα γίλεη κε θεξακηθά πιαθίδηα (πξνηεηλφκελε δηάζηαζε 20 Υ 20 εθ.) 

κνλφππξα εθπαισκέλα, ρακειήο πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο, ρξσκαηηζηά, 

αληνρήο ζε απφηξηςε GROUP 1 ,         

(ηχπνπ ΦΗΛΚΔΡΑΜ JOHNSON ή παξφκνηνπ). 
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Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε θφιιαο ζπκβαηή κε 

ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη πιήξσζε κε εηδηθφ αληηβαθηεξηδηαθφ πιηθφ γηα 

θεξακηθά πιαθίδηα. 

πκπεξηιακβάλνληαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ 

θαη ε δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, δηαθνπηψλ, 

ξεπκαηνδνηψλ θιπ. Δπίζεο ε πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, ηνπνζέηεζεο 

,αξκνιφγεζεο ,θαζαξηζκνχ πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε. 

Οη απνρξψζεηο ησλ ρξσκάησλ ζα επηιερζνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

επίβιεςε ηεο Γ/λζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

 

6. ΦΔΤΓΟΡΟΦΔ  

ην ρψξν ηεο θιηληθήο ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη θαηεζηξακκέλεο ςεπδνξνθέο κε 

λέεο ηδίνπ ηχπνπ, δηαζηάζεσλ 60Υ60 mm . 

Θα γίλεη ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο. 

Δπίζεο έλσζε ςεπδνξνθψλ ζηε λέα ζηάζε  κεηά απφ  θαζαίξεζε ηνηρνπνηίαο γηα 

ελνπνίεζε δχν ρψξσλ.   

   

7.ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

α) Υξσκαηηζκόο λέσλ δηαρσξηζηηθώλ  ηνηρνπνηηώλ  

Αξρηθά ζα γίλεη έιεγρνο ηεο αξκνιφγεζεο θαη ηνπ ζηνθαξίζκαηνο ησλ 

γπςνζαλίδσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ. ηε  ζπλερεία φιεο νη επηθάλεηεο ζα 

ζπαηνπιαξηζζνχλ θαη ζα πεξαζζνχλ κε κηα ζηξψζε αζηάξη λεξνχ. Μεηά ζα 

αθνινπζήζνπλ δχν ζηξψζεηο βαθήο (ηνπιάρηζηνλ) κε ξηπνιίλε λεξνχ. 

 

β) Υξσκαηηζκόο εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ  

Ο ρξσκαηηζκφο ζα εθαξκνζζεί ζε δχν ζηξψζεηο βαθήο κε αληηκηθξνβηαθφ  

ρξψκα ξεπνπιίλεο λεξνχ, άνζκν, νηθνινγηθφ, αξίζηεο πνηφηεηνο, απνρξψζεσο 

επηινγήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, κεηά ηεο θαηάιιειεο πξνεξγαζίαο. 

Ζ επηθάλεηα  ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγλή, ζηαζεξή θαη απαιιαγκέλε απφ πιηθά 

πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξφζθπζε . 
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Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ππνζηξψκαηνο πξέπεη λα γίλεη ε απαξαίηεηε –

θαηάιιειε πξνεξγαζία φπσο μχζηκν - ζηνθάξηζκα - ηξίςηκν  θηι. Καιψο 

θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ηε ζθφλε . Ζ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο 

αζηαξώλεηαη . Θα δνζεί πξνζνρή ψζηε λα κελ ππάξρεη πγξαζία ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ ηνίρνπ. 

Όπνπ απαηηείηαη, ζα πεξαζζνχλ ηφζεο επηπιένλ ζηξψζεηο, φζεο  ρξεηάδεηαη, ψζηε 

νη επηθάλεηεο  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο, λα είλαη νκνηνγελείο, 

ιείεο θαη λα κελ θεγγίδνπλ. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ηα πξνζηαηεπηηθά πιηθά (ραξηνηαηλίεο, λάηινλ,θηι.) 

αθνχ αθαηξεζνχλ , ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην θηήξην κε επζχλε αλαδφρνπ. Οη 

ρψξνη ζα παξαδνζνχλ θαζαξνί θαη ζα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο, πνπ 

έρνπλ έξζεη ζε άκεζε επαθή κε ηηο ρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηεο, φπσο ηα 

θνπθψκαηα, ηα δάπεδα, ηα πεξηζψξηα (ζνβαηεπί). 

Πεξηιακβάλνληαη θαη ρξσκαηηζκνί ζην λέν Ογθνινγηθό ηκήκα ( 1νπ όξνθνπ 

ηνπ θηεξίνπ 3) 

 

γ) Βεξληθνρξσκαηηζκνί  κεηαιιηθώλ –μύιηλσλ  επηθαλεηώλ  

Θα ρξσκαηηζζνχλ φιεο νη κεηαιιηθέο θαη μχιηλεο επηθάλεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

θιηληθή (θάζεο ησλ ζπξψλ, ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη νη ζσιελψζεηο) αθνχ γίλεη 

ε απαξαίηεηε –θαηάιιειε πξνεξγαζία, ζε δχν ζηξψζεηο βεξληθνρξψκαηνο.. 

 

8. ΞΤΛΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ – ΔΡΜΑΡΗΑ  

ην ρψξν ηεο λέαο ζηάζεο αδεξθήο  ζα γίλεη κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πάγθνπ 

3,35 m πεξίπνπ κε δηπιφ αλνμείδσην  λεξνρχηε  θαη απφ πάλσ- θάησ εξκάξηα. 

ην ρψξν ηεο πξψελ ζηάζεο αδεξθήο ππάξρνπλ δηάθνξα εξκάξηα  ζηα νπνία ζα 

γίλεη επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ζηνηρείσλ, φπνπ απαηηείηαη, 

απνζπλαξκνιφγεζε- κεηαθνξά θαη ζπλαξκνιφγεζε εξκαξίσλ ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο  επίβιεςεο.    

Θα γίλεη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη επηζθεπή φισλ ησλ ζπξψλ θαη 

παξαζχξσλ ζηνπο ζαιάκνπο αζζελψλ – γξαθείσλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, θαη 

φπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε  κεληεζέδσλ ,πφκνισλ, θιεηδαξηψλ 

ζηφπεξ ζπξψλ θαζψο θαη ησλ κεραληζκψλ επαλαθνξάο.    

Καηαζθεπή λέαο ληνπιάπαο ηξηπιήο αζζελψλ ζην ζάιακν 500 εκεξήζηαο 

λνζειείαο. 

   

9.ΖΜΑΝΖ  ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ    

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ρψξσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ ηκήκαηνο(πιηθφ δηαζηάζεηο θαη κνξθή φπσο νη ππάξρνπζεο ζηνπο ρψξνπο). 
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Β’ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ   

10.ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζην ρψξν ηεο ζηάζεο αδεξθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε  ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν ηνπ λεξνρχηε ζηελ λέα ζέζε 

Γηα ηελ απνρέηεπζε ζα ηνπνζεηεζεί ζσιήλαο PVC βαξέσο ηχπνπ Φ60 mm κε 

φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο, ζηεγαλνπνίεζεο, ζηήξημεο θηι. γηα 

παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

Απνμήισζε ληπηήξα, κεγάιεο κπαληέξαο θαη θαηάξγεζε απνρέηεπζεο ηνπ 

ληπηήξα ζην 516.    

ηε γξακκαηεία ζα γίλεη ηνπνζέηεζε λένπ ληπηήξα κε εξκάξην απφ θάησ θαη 

ζχλδεζε κε ην ππάξρσλ δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.  

Δπίζεο γηα ηα γξαθεία ηαηξψλ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηψλ ληπηήξσλ κε 

εξκάξην απφ θάησ, ηξηψλ κπαηαξηψλ αλάκεηθησλ, ηξηψλ ζπζθεπψλ πγξνχ 

ζαπνπληνχ, ηξηψλ ζεθψλ γηα ραξηνπεηζέηεο φπσο επίζεο θαη φισλ ησλ 

παξειθφκελσλ πιηθψλ (ζσιήλεο ,ξαθφξ, πξνζζήθεο, επεθηάζεηο θηι.) θαη 

κηθξνυιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα εγθαηάζηαζε ηνπ πδξαπιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.   

Αληηθαηάζηαζε δχν ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ζην δηάδξνκν κε λέα ηχπνπ panel, 

αληίζηνηρσλ ζεξκίδσλ κε ηα ππάξρνληα. (εθθέλσζε δηθηχνπ επαλαζχλδεζε κε ην 

δίθηπν)  

ηα γξαθεία ηαηξψλ 1-2-3 θαη ην ζάιακν 500 ζα γίλνπλ ηνπηθέο  ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ ζσιελψζεσλ ζχλδεζεο ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο , ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο  επίβιεςεο.   

Θα γίλνπλ έιεγρνη ζηεγαλφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ζα 

επηζθεπαζηνχλ φζεο δηαξξνέο δηαπηζησζνχλ είηε ζηηο ζσιελψζεηο είηε ζηα είδε 

πγηεηλήο. Πεξηιακβάλεηαη ε αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ θαη ππνιεηηνπξγνχλησλ  

εμαξηεκάησλ εηδψλ πγηεηλήο π.ρ  κπαηαξίεο κίμεο ληπηήξα λεξνρπηψλ ,κεραληζκνί 

θαδαλαθίνπ, ηειέθσλα ληνπδ, ζαπνπλνζήθεο, παηνζίθσλα θηι. 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ ησλ 

κπάλησλ κε επηζθεπή δηαπηζησζέλησλ δπζιεηηνπξγηψλ. Πεξηιακβάλνληαη πιηθά 

θαη εξγαζία. 
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11.ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ- ΔΞΑΔΡΗΜΟ  

Απνμήισζε θιηκαηηζηηθνχ  απφ ην ζάιακν 500 θαη επαλαηνπνζέηεζε  απηνχ  ζηε 

λέα  ζηάζε αδειθήο . 

Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θιηκαηηζηηθψλ  κεραλεκάησλ (θαζέηεο 

νξνθήο 3 ηεκ θαη επηηνίρηα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ 24 ηεκ), έιεγρνο ιεηηνπξγίαο, 

ρεκηθφο θαζαξηζκφο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο θιηληθήο . 

 πκπεξηιακβάλνληαη  αληαιιαθηηθά- πιηθά –κηθξνυιηθά , εξγαζίεο  γηα παξάδνζε 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

 

12.  ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ ΗΥΤΡΑ - ΑΘΔΝΖ 

  

Πεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη εξγαζίεο γηα ηελ αλαθαίληζε θαη επέθηαζε 

ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ.  

 

1. Φσηηζηηθφ ζεκείν κε θαιψδην H05VV-U  3 Υ 1,5 η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαη θάζε πιηθφ (πιελ 

εζραξψλ θαη θαλαιηψλ) θαη εξγαζία γηα παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία. 

2. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηαθφπηε ηχπνπ LEGRAND πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλν. 

3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ςεπδνξνθήο 

ηερλνινγίαο LED PANEL ηζρχνο 18W, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο  6000K, δηακέηξνπ 

Φ200 ρηιηνζηά, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 

4. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ αζθαιείαο (EXIT)  κε θαιψδην 

HO5VV-U  3 Υ 1,5 η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί 

ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαη θάζε πιηθφ (πιελ εζραξψλ θαη θαλαιηψλ) θαη εξγαζία 

γηα παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
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 Σερληθή Πεξηγξαθή θσηηζηηθνύ αζθαιείαο (EXIT): 

 Φσηηζηηθφ Αζθαιείαο ηερλνινγίαο Led, κπαηαξίαο, πςειήο πνηφηεηαο, γηα 

εγθαηάζηαζε ζηνλ ηνίρν ή ζηελ νξνθή. 

 Πξψην επίπεδν: 6 ψξεο, Γεχηεξν επίπεδν: 12 ψξεο δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. 

 Τςειή απνδνηηθφηεηα. 

 Τςειφ επίπεδν θσηεηλφηεηαο θαη έληαζεο. 

 Μπαηαξία: Ληζίνπ. 

 Σχπνο Led:   SMD. 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο:   220 – 240V. 

 Καηαλάισζε:   16Watt. 

 Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο:   6000K. 

 Υξψκα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο:   Λεπθφ. 

 Γελ ‘’θαίγεηαη’’ φηαλ ππάξρνπλ κεηαπηψζεηο ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. 

 Να είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ νη πιαθέηα ηνπο. 

 ηεγαλφηεηα:   IP20. 

 Δγγχεζε:   12 κήλεο ή 10000 ψξεο. 

5. εκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσλεπηφ ή επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ, κε θαιψδην 

H05VV-U  3 Υ 2,5η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί 

ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαη θάζε άιιν πιηθφ (πιελ εζραξψλ) θαη εξγαζία γηα 

παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

6. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδφηε schuko ηχπνπ LEGRAND 

θαηάιιεινπ γηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ή επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλνο. 

7. Σειεθσληθή παξνρή ζέζεσο εξγαζίαο, θαηαζθεπαζκέλε κε αλεμάξηεην 

θαιψδην UTP cat – 5e, κε φδεπζε απφ ηνλ θαηαλεκεηή πξνο ηελ ζέζε εξγαζίαο 

ζε κεηαιιηθή εζράξα (πξνθεηκέλνπ γηα δηέιεπζε πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή) ή ζε 

πιαζηηθφ θαλάιη (πξνθεηκέλνπ γηα εκθαλή φδεπζε) θαη θαηαιήγνληαο ζε κνλή 

ηειεθσληθή πξίδα RJ11. Ο θαηαλεκεηήο ηειεθψλνπ  βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ. 

8. Πξίδα ηειεθσληθή πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, κηθξνπιηθά, εγθαηάζηαζε 

θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία. 

9. DATA παξνρή ζέζεσο εξγαζίαο, θαηαζθεπαζκέλε κε αλεμάξηεην θαιψδην 

UTP cat – 5e, κε φδεπζε απφ ην RACK πιεξνθνξηθήο ηνπ νξφθνπ πξνο ηελ 

ζέζε εξγαζίαο ζε κεηαιιηθή εζράξα (πξνθεηκέλνπ γηα δηέιεπζε πάλσ απφ ηελ 

ςεπδνξνθή) ή ζε πιαζηηθφ θαλάιη (πξνθεηκέλνπ γηα εκθαλή φδεπζε) θαη 

θαηαιήγνληαο ζε δηπιή  πξίδα δηθηχνπ  RJ45. 

10.  Πξίδα δηθηχνπ DATA  πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, κηθξνπιηθά, 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  
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11. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε PATCH PANEL (PANDUIT) 24 ζέζεσλ cat 5 

κε ηα ησλ εμαξηεκάησλ (jack) ζην ππάξρσλ  RAC πιεξνθνξηθήο. Σν RACK  

δηθηχνπ πιεξνθνξηθήο  βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ. 

12. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Οξγαλσηή RAC. 

13. TV παξνρή, θαηαζθεπαζκέλε κε νκναμνληθφ θαιψδην ηειεφξαζεο, κε 

φδεπζε απφ ηνλ πθηζηάκελν θαηαλεκεηή – εληζρπηή TV πξνο ηελ πξίδα ζε 

κεηαιιηθή εζράξα (πξνθεηκέλνπ γηα δηέιεπζε πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή) ή ζε 

πιαζηηθφ θαλάιη (πξνθεηκέλνπ γηα εκθαλή φδεπζε) θαη θαηαιήγνληαο ζε πξίδα 

ηειεφξαζεο RJ59. 

14. Πξίδα ηειεφξαζεο  πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, κηθξνπιηθά, εγθαηάζηαζε 

θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.        

15. Θα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά ηεο πθηζηάκελεο ζπξνηειεφξαζεο θαη 

πιεθηξνινγίνπ ACCESS  CONTROL απφ ηελ παιηά θιηληθή (θηήξην 3 ,ηζφγεην) 

ζηε λέα θιηληθή (θηήξην 1,  5νο φξνθνο). Ζ εμσηεξηθή κπνπηνληέξα θαη ην 

πιεθηξνιφγην ACCESS CONTROL ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ 

Αηκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο, θαη νη δχν ζπξνηειενξάζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλε ε κία 

ζηελ γξακκαηεία ηνπ Γηεπζπληή θαη ε άιιε ζηε ζηάζε λνζειείαο ηεο θιηληθήο, κε 

δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο ζχξαο. Σν πιεθηξνιφγην ACCESS  CONTROL ζα 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλνίγεη επίζεο ηελ ζχξα (θεληξηθή είζνδν Αηκαηνινγηθνχ 

Σκήκαηνο). 

16.  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπξνηειεφξαζεο θαη πιεθηξνινγίνπ ACCESS 

CONTROL ζηελ ελδηάκεζε πφξηα εηζφδνπ Αηκαηνινγηθήο θιηληθήο. Ζ εμσηεξηθή 

κπνπηνληέξα θαη ην πιεθηξνιφγην ACCESS CONTROL ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ 

ελδηάκεζε πφξηα εηζφδνπ ηεο Αηκαηνινγηθήο θιηληθήο, θαη ε  ζπξνηειεφξαζε ζα 

ηνπνζεηεζεί ζηε ζηάζε λνζειείαο ηεο θιηληθήο, κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο 

ζχξαο. Σν πιεθηξνιφγην ACCESS  CONTROL ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλνίγεη 

επίζεο ηελ ζχξα (είζνδνο Αηκαηνινγηθήο θιηληθήο). 

17.  Μεηαθνξά θεληξηθήο θνλζφιαο ελδνεπηθνηλσλίαο απφ ηελ παιηά ζηάζε 

λνζειείαο ζηελ λέα ζηάζε λνζειείαο Νν 516 – 517. 

18. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 3θιηλεο κνλάδαο άλσζελ θιίλεο (θνλζφιαο) 

αζζελψλ ζην ζάιακν εκεξήζηαο λνζειείαο  Νν  500.  
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    Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο θνλζόιαο άλσζελ θιίλεο 

 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 1 (κίαο) 

κνλάδαο άλσζελ θιίλεο αζζελνχο (θνλζφια) γηα 1 (έλα) ζάιακν απιήο λνζειείαο 

θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο λνζειείαο. Χο ζάιακνο απιήο λνζειείαο 

ελλνείηαη απηφο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ θχξησλ ηκεκάησλ λνζνθνκείσλ, θεθάιαην πξψην: κνλάδεο 

λνζειείαο, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ άξηζκ. ΓΤ8/Β/νηθ. 49727/26-04-2010 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Θα γίλεη ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν αεξίνπ, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ 

ξεπκάησλ.  

                      Ννκνζεζία  

Ζ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο εγθαηαζηάζεηο Μνλάδσλ Ννζειείαο, ησλ 

Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ πξνηχπσλ, ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ, ησλ ΣΟΣΔΔ θαη ησλ 

εγθεθξηκέλσλ Δζληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 · EN ISO 7396-1 

 · EN ISO 14971 

 · EN ISO 11197 

 · EN 793 

 · EN 60101-1 

 · EN 60598-1 

 · EN 60598-2-25 

 · EN 12464-1 

  Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ησλ Κπξίσλ 

Σκεκάησλ Ννζνθνκείσλ/Μνλάδεο Ννζειείαο, απφθαζε εγθξίζεσο Τπνπξγείνπ 

Τγείαο ΓΤ8/Β/νηθ. 49727/26-04-2010 

 Π.Γ. 235/2000 (ΦΔΚ 199/Α’/14-9-2000) 

 Ζ κνλάδα (θνλζφια) ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνίρν, πάλσ απφ ηα ηξία (3) 

θξεβάηηα ησλ αζζελψλ θαη ζα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 1,80 m γηα θάζε θξεβάηη θαη 

ζα ζηεξεψλεηαη ζηνλ ηνίρν, κε ηε βάζε ηνπ ζε απφζηαζε 1,60 m απφ ην δάπεδν. 

Θα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 

 Ζ κνλάδα ζα είλαη εμνπιηζκέλε γηα θάζε θξεβάηη κε ηηο παξαθάησ 

εγθαηαζηάζεηο: 

 Έλα θσηηζηηθφ έκκεζνπ ή γεληθνχ θσηηζκνχ 58 W, ή 1x36W κε 

ειεθηξνληθφ εθθηλεηή θαη αλαθιαζηήξα, ειεγρφκελν απφ δηαθφπηε ζαιάκνπ. 
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 Έλα θσηηζηηθφ άκεζνπ θσηηζκνχ, ή θσηηζκνχ αλάγλσζεο, ή θσηηζκνχ 

εμεηάζεσο 18W θζνξίνπ κε ειεθηξνληθφ εθθηλεηή θαη αλαθιαζηήξα, ειεγρφκελν 

απφ  ην ρεηξηζηήξην αζζελνχο. 

 Έλα θσηηζηηθφ λπρηεξηλνχ θσηηζκνχ 5-7 W / 230V, ειεγρφκελν απφ 

δηαθφπηε ζηελ θνλζφια. 

 Έλα δηαθφπηε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ έκκεζνπ θσηηζκνχ. 

 Έλα δηαθφπηε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ. 

 Γχν ξεπκαηνδφηεο schuko 230V, ζε δχν γξακκέο, έλαο ιεπθφο γηα 

ξεπκαηνδφηεζε απφ ΓΔΖ θαη έλαο πξάζηλνο γηα ξεπκαηνδφηεζε απφ ΓΔΖ/ΖΕ. 

 Μία ηειεθσληθή ιήςε RJ11 (cat 5) 

 Μία ιήςε RJ45 (cat 5)  

 Έλα ρεηξηζηήξην αζζελνχο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κπνπηφλ θιήζεο 

λνζειείαο θαη έιεγρν αηνκηθνχ θσηηζκνχ 18 w. 

 Μία ιήςε νμπγφλνπ (Ο2) θαηά AFNOR, ζπκβαηή κε ηνλ θαλνληζκφ 

ΔΝ737-1. 

 Σα θαιψδηα ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, θαζψο θαη νη ζσιελψζεηο 

ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα νδεχνπλ κέζα ζε μερσξηζηά δηακεξίζκαηα γηα θάζε δίθηπν. 

 Οη ιακπηήξεο ζα είλαη θζνξηζκνχ ζεηξάο Σ5, ρξψκαηνο 840, κε δείθηε 

ρξσκαηηθήο απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ Ra 80 θαη ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο άλσ ησλ 

4000νΚ. 

 Κνλζόια 

 Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πξνθίι αινπκηλίνπ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 

mm, βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη ρξψκα πνιχ κεγάιεο αληνρήο ςεκέλν 

ζε εηδηθφ θνχξλν. Σν πξνθίι ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία δηαθνξεηηθά δηακεξίζκαηα 

(θαλάιηα) γηα ηελ αληίζηνηρε δηέιεπζε ησλ θαισδηψζεσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ, 

θαισδηψζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ζσιελψζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. Σα 

δηακεξίζκαηα ζα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκα κε ηελ αθαίξεζε θαιπκκάησλ, ηα 

νπνία ζα ζηεξεψλνληαη κε θνχκπσκα θαη φρη κε  βίδσκα ή πξηηζίλσκα. 

 ηεξίγκαηα 

 Γηα ηε ζηήξημε ησλ θνλζφισλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηεξίγκαηα πνπ ζα 

είλαη ρσξηζηά απφ ηελ θνλζφια. Ζ ζηήξημε ζα γίλεη κε βίδα ¨ζηξηθψλη¨ κήθνπο 

80mm θαη νχπα ησλ 10mm. 
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 Έκκεζνο θσηηζκόο ή γεληθόο θσηηζκόο 

 ε θάζε ζέζε θξεβαηηνχ γηα ηνλ έκκεζν θσηηζκφ ζα ππάξρεη έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 58 ή 2x36 W, κε ηνλ θαηάιιειν 

αληαπγαζηήξα  απφ θχιιν αινπκηλίνπ, κεγάιεο θαζαξφηεηαο θαη θάιπκκα απφ 

πξηζκαηηθφ Plexiglass, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηάρπζε ηνπ θσηηζκνχ. Ο 

ρεηξηζκφο ηνπ θσηηζκνχ ζα γίλεηαη θαη ζα ειέγρεηαη απφ δηαθφπηε ζηελ είζνδν 

ηνπ ζαιάκνπ.  

 ηνλ ίδην ρψξν ζα εγθαηαζηαζεί φιε ε ειεθηξηθή εμάξηεζε ηνπ ιακπηήξα 

δειαδή ν ειεθηξνληθφο εθθηλεηήο, νη ιπρληνιαβέο  βαξηάο θαηαζθεπήο θαη νη 

απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο θαη αθξνδέθηεο. 

 

 Άκεζνο θσηηζκόο ή θσηηζκόο αλάγλσζεο ή θσηηζκόο εμεηάζεσο 

 ε θάζε ζέζε ηνπ θξεβαηηνχ γηα ηνλ θσηηζκφ αλάγλσζεο ζα εγθαηαζηαζεί 

έλα θσηηζηηθφ ζψκα κε κηα ιάκπα θζνξηζκνχ 18 W θαη εηδηθφ αληαπγαζηήξα κε 

φιε ηελ ειεθηξηθή εμάξηεζε, αλάινγε κε απηή ηνπ έκκεζνπ θσηηζκνχ. 

 Σν θσηηζηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα δίλεη ηνλ θαηάιιειν θσηηζκφ κέζσ 

πεξζίδα θαηεχζπλζεο ψζηε λα δηαβάδεη άλεηα ν αζζελήο ρσξίο λα ελνριεί ηνπο 

δηπιαλνχο ηνπ. Θα έρεη κήθνο πεξίπνπ 65 cm θαη ζα ελζσκαηψλεηαη εχθνια ζηελ 

θνλζφια. 

 Ο έιεγρνο ηνπ θσηηζκνχ αλάγλσζεο ζα γίλεηαη απφ ην θξεβάηη, κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ξειέ, απφ ην ρεηξηζηήξην θιήζεο λνζειείαο. 

 Νπθηεξηλόο θσηηζκόο 

 Γηα ηνλ λπθηεξηλφ θσηηζκφ ζην πάλσ κέξνο ηεο θνλζφιαο ζα ππάξρεη 

ιακπηήξαο 5-7 W/230 V, o νπνίνο ζα ειέγρεηαη απφ δηαθφπηε επί ηεο θνλζφιαο. 

 Ρεπκαηνδόηεο 

 ε θάζε ζέζε ηνπ θξεβαηηνχ ζα ππάξρνπλ δχν κνλνθαζηθνί ξεπκαηνδφηεο 

16 Α, ηχπνπ schuko, κηθξνχ ζρήκαηνο θαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο  (ιεπθνχ θαη 

πξάζηλνπ). Ο ιεπθφο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ΓΔΖ θαη ν πξάζηλνο απφ ΓΔΖ/ΖΕ. 

 Σειεθσληθή ιήςε 

 ε θάζε ζέζε θξεβαηηνχ ζα ππάξρεη έλαο ξεπκαηνιήπηεο ηειεθψλνπ 

RJ11. 
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 Λήςε Data 

 ε θάζε ζέζε θξεβαηηνχ ζα ππάξρεη έλαο ξεπκαηνιήπηεο data RJ45 cat. 

5e. 

 Υεηξηζηήξην θιήζεο αδειθήο 

 ε θάζε ζέζε θξεβαηηνχ ζα ππάξρεη ππνδνρή γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θνκβίνπ 

θιήζεο λνζειείαο. 

 Οδεύζεηο δηθηύσλ ζύλδεζεο 

 Σα δίθηπα ηξνθνδφηεζεο ησλ δηθηχσλ αζζελψλ θαη ηζρπξψλ ξεπκάησλ, 

θαζψο θαη ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα θαηέξρνληαη απφ ηελ νξνθή πξνο ην ζηνηρείν 

ηεο θνλζφιαο. Ζ ζχλδεζε ησλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ θαζψο θαη ε 

ζχλδεζε ησλ δηθηχσλ αεξίσλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

                 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο θιίζεο Ννζειείαο. 

 Σν λέν ζχζηεκα θιήζεο λνζειείαο  κε ελδνεπηθνηλσλία ζα θαιχπηεη ηνλ 

ζάιακν αζζελψλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ην αληίζηνηρν  ινπηξφ. Σν ζχζηεκα ζα θέξεη 

ζήκαλζε CE. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά ηεο ζηάζεο λνζειεπηψλ ζε άιιν 

ρψξν. 

Ο εμνπιηζκόο ηνπ ζαιάκνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σεξκαηηθή κνλάδα ζαιάκνπ λνζειείαο κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία.  

 Μπνπηφλ θιήζεο αζζελψλ επί θνλζφιαο κε επέθηαζε θαη πνπάξ. 

 Μπνπηφλ θιήζεο αζζελψλ απφ ην ινπηξφ ηξαβερηφ. 

 Μνλάδα αθχξσζεο WC. 

 Μπνπηφλ παξνπζίαο θαη αθχξσζεο λνζειείαο. 

 Λπρλία ζαιάκνπ  led 2 πεδίσλ. 

 Υεηξηζηήξηα αζζελνχο απηφκαηεο απνζχκπιεμεο γηα ηελ θιήζε λνζειείαο 

θαη ηνλ έιεγρν θσηηζκνχ θαη πξίδα ππνδνρήο θαηάιιειε γηα ηελ θνλζφια. 

 χλδεζε ηνπ ζαιάκνπ Νν 500 κε ηελ ππάξρνπζα θεληξηθή θνλζφια 

ελδνεπηθνηλσλίαο ζηελ λέα ζηάζε λνζειείαο (30 κέηξα). 

 

19. ηνπο πθηζηάκελνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο ηεο θιηληθήο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο δηαηνκήο αγσγψλ, αλαγλψξηζε αγσγψλ N & PE , 

αλαγλψξηζε θπθισκάησλ θαη πεξηγξαθή απηψλ, δνθηκέο δηαθνπήο θαη 

απνκφλσζεο, έιεγρνο αγσγψλ γείσζεο, ζχζθημε φισλ ησλ αγσγψλ.  

20. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ξειέ δηαξξνήο ξεχκαηνο 4 Υ 40 Α/30mA/A.C.  

ζηνπο 3 ππάξρνληεο  ειεθηξηθνχο πίλαθεο ηεο θιηληθήο.  
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21. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ πξηδνδηαθνπηηθψλ πιηθψλ 

(ρσλεπηά) κε θαηλνχξηα. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

22. Απνμήισζε κνλφθιηλεο θνλζφιαο άλσζελ θιίλεο αζζελψλ ζηνπο 

ζαιάκνπο Νν 517 – 518 & κνλφθιηλνπ παιηνχ ζαιάκνπ, θαη κεηαθνξά απηψλ ζην 

ζπλεξγείν Αινπκηλνθαηαζθεπψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απνκφλσζε φισλ ησλ 

αζζελψλ θαη ηζρπξψλ θπθισκάησλ απφ ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο 

.Απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ ηαηξηθψλ αεξίσλ (νμπγφλν) απφ ηνλ θεληξηθφ δηάδξνκν 

ηεο θιηληθήο. Πξν ηνπ ζηαδίνπ απνκφλσζεο ησλ ιήςεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα 

πξνεγεζεί εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ νμπγφλνπ. 

23.  Έιεγρνο – ζπληήξεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

νξνθήο ζε γξαθεία – απνζήθεο - θνπδίλα – ρψξν αθαζάξησλ θαη ζαιάκνπο 

λνζειείαο (θνλζφιεο άλσζελ θιίλεο αζζελψλ). Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

24. Έιεγρνο – ζπληήξεζε ηεο ελδνεπηθνηλσλίαο θιήζεο αζζελψλ κε ζηάζε 

λνζειείαο. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.   

                         

 

 

 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

 

Α/

Α 

ΔΝΓΔΗΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  

 

 ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ  

ΠΟΟΣΖΣΑ  

1. Καζαηξέζεηο – απνμειώζεηο  

 

Καη΄απνθνπή  1 

2. Μεηαθνξέο 

( Ξελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ , Αξρείνπ ) 

 

Καη΄απνθνπή  1 

3 Σνηρνπνηία  εζσηεξηθή 

 

m2 11 

4 α1) Κνπθώκαηα (Νέα ζύξα ζπξόκελε 

εζσηεξηθή θαη   λέεο ζύξεο εζσηεξηθέο)  

α2) Απηόκαηε ζπξόκελε ζύξα εηζόδνπ θιηληθήο 

Σεκ 

 

5 
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β) ήηεο γηα ηα παινζηάζηα ηνπ ηκήκαηνο   

γ) ύζηεκα ζθίαζεο-  Ρνινθνπξηίλεο 

Σεκ 

Καη΄απνθνπή 

TEM 18 

1 

1 

1,10 X 1,20 

(18) 

5 Γάπεδα pvc 

Κεξακηθά πιαθίδηα 

m2 

m2 

 

123 

39 

6 Φεπδνξνθέο ζε αληηθαηάζηαζε 

Νέα ςεπδνξνθή από γπςνζαλίδα  

m2 

m2 

10 

9 

7 α)Υξσκαηηζκνί λέσλ δηαρσξηζηηθώλ  

ηνηρνπνηηώλ 

β)Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ  

γ)Βεξληθνρξσκαηηζκνί  κεηαιιηθώλ  

επηθαλεηώλ 

m2 

 

m2 

Καη΄απνθνπή 

1520 

 

15 

1 

8  Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο – εξκάξηα 

 

 Καη΄απνθνπή 1 

9 ήκαλζε  ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο    TEM   

10 Ύδξεπζε –Απνρέηεπζε 

 

 Καη΄απνθνπή 1 

11  Κιηκαηηζκόο- Δμαεξηζκόο   

 

Καη΄απνθνπή 1 

12 Ζιεθηξνινγηθά  Α) Ηζρπξά  

                              Β) Αζζελή 

 Καη΄απνθνπή 1 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

α/α 

 

Πεξηγξαθή Ζιεθηξνινγηθώλ Δξγαζηώλ (ηζρπξώλ θαη 

αζζελώλ ξεπκάησλ) Αηκαηνινγηθνύ  θαη Ογθνινγηθνύ 

Σκήκαηνο. 

 

Μνλ. 

Μεηξ. 
Πνζ. 

1 

Φσηηζηηθφ ζεκείν κε θαιψδην H05VV-U  3 Υ 1,5 η. ρ. απφ 

ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί ζσιήλεο 

πξνζηαζίαο θαη θάζε πιηθφ (πιελ εζραξψλ θαη θαλαιηψλ) 

θαη εξγαζία γηα παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

2 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηαθφπηε ηχπνπ 

LEGRAND πιήξσο ηνπνζεηεκέλν. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

3 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

ςεπδνξνθήο ηερλνινγίαο LED PANEL ηζρχνο 18W, 

ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο  6000K, δηακέηξνπ Φ200 ρηιηνζηά, 

πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 

Σεκ. 8 

4 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ αζθαιείαο (EXIT)  

κε θαιψδην H05VV-U  3 Υ 1,5 η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί ζσιήλεο πξνζηαζίαο 

θαη θάζε πιηθφ (πιελ εζραξψλ θαη θαλαιηψλ) θαη εξγαζία γηα 

παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Σεκ. 6 

5 

εκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσλεπηφ ή επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ, 

κε θαιψδην H05VV-U  3 Υ 2,5η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί ζσιήλεο πξνζηαζίαο 

θαη θάζε άιιν πιηθφ (πιελ εζραξψλ) θαη εξγαζία γηα 

παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

6 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδφηε schuko ηχπνπ 

LEGRAND θαηάιιεινπ γηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ή επί 

πιαζηηθνχ θαλαιηνχ πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

7 

Σειεθσληθή παξνρή ζέζεσο εξγαζίαο, θαηαζθεπαζκέλε κε 

αλεμάξηεην θαιψδην UTP cat – 5e, κε φδεπζε απφ ηνλ 

θαηαλεκεηή πξνο ηελ ζέζε εξγαζίαο ζε κεηαιιηθή εζράξα 

(πξνθεηκέλνπ γηα δηέιεπζε πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή) ή ζε 

πιαζηηθφ θαλάιη (πξνθεηκέλνπ γηα εκθαλή φδεπζε) θαη 

θαηαιήγνληαο ζε κνλή ηειεθσληθή πξίδα RJ11. Ο 

θαηαλεκεηήο  

ηειεθψλνπ  βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ. 

Θέζεηο 23 

8 
Πξίδα ηειεθσληθή πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, κηθξνπιηθά, 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία. 
Σεκ. 23 
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9 

DATA παξνρή ζέζεσο εξγαζίαο, θαηαζθεπαζκέλε κε 

αλεμάξηεην θαιψδην UTP cat – 5e, κε φδεπζε απφ ην RACK 

πιεξνθνξηθήο ηνπ νξφθνπ πξνο ηελ ζέζε εξγαζίαο ζε 

κεηαιιηθή εζράξα (πξνθεηκέλνπ γηα δηέιεπζε πάλσ απφ ηελ 

ςεπδνξνθή) ή ζε πιαζηηθφ θαλάιη (πξνθεηκέλνπ γηα εκθαλή 

φδεπζε) θαη θαηαιήγνληαο ζε δηπιή  πξίδα δηθηχνπ  RJ45. 

Θέζεηο 23 

10 

Πξίδα δηθηχνπ DATA  πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, 

κηθξνπιηθά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε 

ιεηηνπξγία.  

Σεκ. 23 

11 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε PATCH PANEL (PANDUIT) 24 

ζέζεσλ cat 5 κε ηα ησλ εμαξηεκάησλ (jack) ζην ππάξρσλ  

RAC πιεξνθνξηθήο. Σν RACK  δηθηχνπ πιεξνθνξηθήο  

βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ. 

Σεκ. 3 

12 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Οξγαλσηή RAC. Σεκ. 2 

13 

TV παξνρή, θαηαζθεπαζκέλε κε νκναμνληθφ θαιψδην 

ηειεφξαζεο, κε φδεπζε απφ ηνλ πθηζηάκελν θαηαλεκεηή – 

εληζρπηή TV πξνο ηελ πξίδα ζε κεηαιιηθή εζράξα 

(πξνθεηκέλνπ γηα δηέιεπζε πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή) ή ζε 

πιαζηηθφ θαλάιη (πξνθεηκέλνπ γηα εκθαλή φδεπζε) θαη 

θαηαιήγνληαο ζε πξίδα ηειεφξαζεο RJ59. 

Θέζεηο 6 

14 
Πξίδα ηειεφξαζεο  πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, κηθξνπιηθά, 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.        
Σεκ. 6 

15 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά ηεο πθηζηάκελεο 

ζπξνηειεφξαζεο θαη πιεθηξνινγίνπ ACCESS  CONTROL 

απφ ηελ παιηά θιηληθή (θηήξην 3,ηζφγεην) ζηε λέα θιηληθή 

(θηήξην 1,  5νο φξνθνο). 

Σεκ. 1 

16 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπξνηειεφξαζεο θαη 

πιεθηξνινγίνπ ACCESS CONTROL ζηελ ελδηάκεζε πφξηα 

εηζφδνπ Αηκαηνινγηθήο θιηληθήο . 

Σεκ. 1 

17 

Μεηαθνξά θεληξηθήο θνλζφιαο ελδνεπηθνηλσλίαο απφ ηελ 

παιηά  ζηάζε λνζειείαο ζηελ λέα ζηάζε λνζειείαο Νν 516 

– 517. 

Σεκ. 1 

18 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 3θιηλεο θνλζφιαο άλσζελ 

θιίλεο αζζελψλ ζην ζάιακν εκεξήζηαο λνζειείαο  Νν  500. 
Σεκ. 1 

19 

ηνπο πθηζηάκελνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο ηεο 

θιηληθήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο δηαηνκήο αγσγψλ, 

αλαγλψξηζε αγσγψλ N & PE , αλαγλψξηζε θπθισκάησλ θαη 

πεξηγξαθή απηψλ, δνθηκέο δηαθνπήο θαη απνκφλσζεο, 

έιεγρνο αγσγψλ γείσζεο, ζχζθημε φισλ ησλ αγσγψλ.  

Σεκ. 3 

20 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ξειέ δηαξξνήο ξεχκαηνο    4 Υ 

40 Α/30mA/A.C.  ζηνπο 3 ππάξρσλ ειεθηξηθνχο πίλαθεο ηεο 
Σεκ. 3 
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θιηληθήο.  

21 

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε  ησλ παιηψλ 

πξηδνδηαθνπηηθψλ πιηθψλ (ρσλεπηά) κε θαηλνχξηα. 

Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

22 

Απνμήισζε κνλφθιηλεο θνλζφιαο άλσζελ θιίλεο αζζελψλ 

ζηνπο ζαιάκνπο Νν 517 – 518 & κνλφθιηλνπ παιηνχ 

ζαιάκνπ, θαη κεηαθνξά απηψλ ζην ζπλεξγείν 

Αινπκηλνθαηαζθεπψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σεκ. 3 

23 

Έιεγρνο – ζπληήξεζε  φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ νξνθήο ζε γξαθεία – απνζήθεο  - θνπδίλα – ρψξν 

αθαζάξησλ θαη ζαιάκνπο λνζειείαο  (θνλζφιεο  άλσζελ 

θιίλεο αζζελψλ). Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

24 

Έιεγρνο – ζπληήξεζε  ηεο ελδνεπηθνηλσλίαο θιήζεο 

αζζελψλ κε ζηάζε λνζειείαο. Παξάδνζε ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία.   

Καη’ 

απνθνπή 
1 
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II. ΣΟΝ 1ν ΟΡΟΦΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ 
ΓΗΑ    ΣΖΝ ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΒΡΑΥΔΗΑ 
ΝΟΖΛΔΗΑ  

 

 

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 

1.ΓΔΝΗΚΑ  

Ζ παξαθάησ Σερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο- επηζθεπψλ θαη 

κεξηθήο αλαθαηαζθεπήο ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Αλαηνιηθνχ θηηξίνπ γηα ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο. 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. 

Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο αλαιχνληαη 

θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο.   

2.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Μεηά απφ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο, νη εξγαζίεο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνπο  πθηζηάκελνπο ρψξνπο  είλαη νη παξαθάησ :   

Α.  ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ. 

 Καζαηξέζεηο – Απνμειώζεηο  

 Δζσηεξηθή ηνηρνπνηία (θαηαζθεπή γπςνζαλίδαο ) 

 Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία (θαηαζθεπή ηζηκεληνζαλίδαο ) 

 Κνπθώκαηα 

 Γάπεδα 

 Δπελδύζεηο ηνίρσλ 

 Φεπδνξνθέο  

 Υξσκαηηζκνί  

 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο - Δπηζθεπέο 

 ήκαλζε  ρώξσλ ηνπ ηκήκαηνο 

 Μεηαθνξέο μελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ   
Β.   ΎΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

Γ.    ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ  

 Ζιεθηξηθά  (ηζρπξά, αζζελή ) 

 Δγθαηάζηαζε λένπ δηθηύνπ Ηαηξηθώλ αεξίσλ. 
 

3. ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΑΠΡΟΚΟΠΣΖ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  
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 Θα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα φινη νη 

ρψξνη ηνπ νξφθνπ φπνπ  ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο, θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

απξφζθνπηα. Δπίζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην ειάρηζην δπλαηφ φριεζε 

ησλ ηκεκάησλ. 

 Δπηπιένλ ζα ηεξεζνχλ φιεο νη νδεγίεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ πξφιεςε 

ησλ Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερληθά θαη 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα. 

 Οη ρψξνη φπνπ ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζα απνκνλσζνχλ απφ ηνλ ππφινηπν 

φξνθν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε εμσηεξηθή ζχξα ηεο θιηληθήο σο 

δηαρσξηζηηθφ κεηαμχ ρψξνπ εξγαζηψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ νξφθνπ.  

  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  

Α’ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ   

1. ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ – ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ 

1.1  Απνμήισζε ζε πέληε πφξηεο - θάζεο ζηα γξαθεία ηαηξψλ, επηκειεηψλ θαη 

δηεπζπληή θαη ζηε ζπλέρεηα, δηακφξθσζε ηεο ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο, γηα ηηο 

λέεο (ηξείο) πφξηεο ζαιάκσλ κφλν, κε δηάλνημε αλνίγκαηνο θαηάιιεινπ 

(πιάηνο θαζαξφ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε 1,10 κέηξα) ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ε λέα 

θάζα θαη ζχξα ησλ λέσλ ζαιάκσλ. 

1.2  Απνμήισζε κε πξνζνρή ηνπ ξνινχ αινπκηλίνπ θαη παξαζχξνπ – θάζαο 

αινπκηλίνπ απφ ην γξαθείν   Γηεπζπληή. 

1.3  Καζαίξεζε ςεπδνξνθψλ ηνπηθά ζηηο ζέζεηο ησλ λέσλ wc. 

1.4  Καζαίξεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηνπηθά ζηηο ζέζεηο ησλ λέσλ wc. 

1.3  Απνμήισζε ηνηρνπνηίαο ζε γξαθείν ηαηξψλ, γξαθείν Γηεπζπληή θαη wc 

γξακκαηείαο. 

1.4  Απνμήισζε δαπέδσλ ζηηο λέεο ζέζεηο wc θαη ηνπηθά ζε γξαθεία ηαηξψλ, 

επηκειεηψλ θαη        δηεπζπληή.  

1.5  Δξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο – ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη 

χδξεπζεο θαη απνμειψζεηο ππαξρφλησλ παιαηψλ εηδψλ πγηεηλήο.  

 Όπνηεο άιιεο απνμειώζεηο θαη κηθξνεξγαζίεο απαηηεζνύλ ζα γίλνπλ 

θαηόπηλ ππνδείμεσο ηεο Δπίβιεςεο. 

 Θα γίλεη απνθνκηδή φισλ ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ απνμήισζεο ζε 

θάδν θαη ελ ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην 

Ννζνθνκείν, βάζεη νδεγηψλ ΚΔΔΛΠΝΟ. 



 

  

38 

 

 

2. ΣΟΗΥOΠΟΗΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ  

 Θα γίλεη θαηαζθεπή - επηζθεπή ηνηρνδνκψλ θαη θαηαζθεπή θνχηεινπ γηα ην 

έλα wc, απφ δηπιή άλζπγξε γπςνζαλίδα  πάρνπο 12,5 mm κεηά κεηαιιηθνχ 

ζθειεηνχ εληζρπκέλνπ κε γαιβαληδέ  πξνθίι (νξζνζηάηεο –ζηξσηήξεο 

50/40/0,6mm) κε κφλσζε πεηξνβάκβαθα, ζηνπο ηξείο λένπο κνλφθιηλνπο 

ζαιάκνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη,  ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ γπςνζαλίδσλ ζε φια ηα ζηάδηα ζα εθηειεζζεί κε εθαξκνγή 

ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ηερληθψλ νδεγηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

 

3. ΣΟΗΥOΠΟΗΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ  
 Θα γίλεη θαηαζθεπή λέαο ηνηρνπνηίαο απφ ηζηκεληνζαλίδα κεηά κεηαιιηθνχ 

ζθειεηνχ εληζρπκέλνπ κε γαιβαληδέ πξνθίι (νξζνζηάηεο –ζηξσηήξεο 

50/40/0,6mm) κε κφλσζε πεηξνβάκβαθα, ζηνπο ηξείο λένπο κνλφθιηλνπο 

ζαιάκνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη,  ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα. 

Ζ θαηαζθεπή ζε φια ηα ζηάδηα ζα εθηειεζζεί κε εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη ησλ ηερληθψλ νδεγηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

 

4. ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ 

4.1  ) Νέεο εζσηεξηθέο ζύξεο  θαη θάζζεο. 

- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηψλ λέσλ ζπξψλ εζσηεξηθψλ θαη θαζψλ, 
εηζφδνπ γηα ηνπο λένπο κνλφθιηλνπο ζαιάκνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Δπί 
ησλ λέσλ δηακνξθσκέλσλ αλνηγκάησλ ηνπνζεηείηαη ε λέα θάζζα ηνπ 
θνπθψκαηνο. Οη δηαζηάζεηο ησλ λέσλ ζπξψλ ζα θαζνξηζηνχλ βάζεη ηεο 
απαίηεζεο φηη, ην θαζαξφ ηειηθφ πιάηνο ησλ λέσλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πιάηνπο: 1,10κέηξα θαη χςνπο 2,20κέηξσλ. 

- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δχν λέσλ ζπξψλ εζσηεξηθψλ θαη θαζψλ, 
εηζφδνπ γηα ηα wc πνπ δεκηνπξγνχληαη. Ζ δηάζηαζή ηνπο, ελδεηθηηθά 
δίλεηαη: πιάηνο ηειηθφ θαζαξφ 0,80κ. Υ χςνο 2,20κ. 

Γηα θάζε λέα ζχξα, ε θάζα ηεο ζα είλαη κεηαιιηθή κε ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα 

γαιβαληζκέλε 1,5-2 ρηι. απφ ζπλερέο ηκήκα ιακαξίλαο.  

Σν ζπξφθπιιν ζα είλαη μχιηλν πξεζζαξηζηφ, κε πιαίζην ιεπθήο μπιείαο θαη 

θπςεισηή θαηαζθεπή απφ ιεπθή μπιεία εληφο ηνπ πιαηζίνπ. Θα θέξεη 

επέλδπζε ησλ δχν φςεσλ ηνπ κε θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ππελδεδπκέλν κε 

θνξκάηθα θαη ζφθαξα απφ περάθη νμηάο.  

Ζ πφξηα ηνπ WC ζα θέξεη θιεηδαξηά µε έλδεημε θαηεηιεµµέλνπ (locked-

unlocked, θφθθηλν-πξάζηλν). 

 Πεξηιακβάλνληαη ηα είδε θηγθαιεξίαο, ηα εμαξηήκαηα θαη νη κεραληζκνί 

(κεραληζκνί θιεηζίκαηνο, ζχξηεο, ρεηξνιαβέο, ζηξνθείο, θιεηδηά, θιεηδαξηέο 

θηι), ηα νπνία ζα είλαη ηδίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο ππάξρνπζεο ζην ρψξν 

ηνπ ηκήκαηνο δειαδή: θιεηδαξηά, πφκνιν, ζηεξίγκαηα θαη ρξψκα.   

 Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαζψο θαη φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ ζηεξέσζεο, κηθξνυιηθψλ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Πξνζνρή απαηηείηαη ζε: πιήξσζε ηνπ θελνχ ηεο θάζαο κε αξηάλη, ζηεξέσζε 
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ηνπ ζπξφθπιινπ κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κεληεζέδεο αλνμείδσηνπο βαξέσο ηχπνπ 

θαη βεξληθνρξσκαηηζκφο ηεο θάζαο κεηά ηεο απαξαίηεηεο πξνεξγαζίαο. 

4.2)  Σνπνζέηεζε ζε ππάξρνπζα θάζα, ππάξρνπζαο  πόξηαο. 

Θα γίλεη ηνπνζέηεζε ηεο ππάξρνπζαο πφξηαο ηνπ wc γξαθείνπ 

επηκειεηψλ ζηελ είζνδν ηνπ λένπ wc πνπ δεκηνπξγείηαη, κε ππάξρνπζα 

ηνηρνπνηία θαη ππάξρνπζα θάζα. Απαξαίηεηε ε θαηάιιειε πξνεξγαζία 

(απνθνπή ησλ παιαηψλ κεληεζέδσλ μχζηκν ζηνθάξηζκα θιπ ηεο θάζαο). 

Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαζψο θαη φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ ζηεξέσζεο, κηθξνυιηθψλ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Πεξηιακβάλνληαη ηα είδε θηγθαιεξίαο, ηα εμαξηήκαηα θαη νη κεραληζκνί 

(κεραληζκνί θιεηζίκαηνο, ζχξηεο, ρεηξνιαβέο, ζηξνθείο, θιεηδηά, θιεηδαξηέο θηι) 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή. 

4.3)  Ξπινπξγηθέο επηζθεπέο ζηα ππάξρνληα θνπθώκαηα. 

ηηο ππάξρνπζεο μχιηλεο ζχξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ λέεο θιεηδαξηέο, πφκνια, 

κεραληζκνί επαλαθνξάο, ζηεξέσζεο θαη θιπ. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά επί ηφπνπ ησλ εξγαζηψλ θχξηα ή βνεζεηηθά γηα ηελ πιήξε 

θαη έληερλε θαηαζθεπή.  

Όια ηα θνπθώκαηα ζα θέξνπλ εμαξηήκαηα - κεραληζκνύο θαηάιιεια γηα 

ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαη θάζεο πξνζηαζίαο. 

 

 

5. ΓΑΠΔΓΑ 

5.1)   ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΑΠΔΓΧΝ 

 Ζ ηειηθή επηθάλεηα πνπ ζα πξνθχςεη, ζηελ νπνία ζα επηθνιιεζνχλ ηα 

δάπεδα, ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο ιεία θαη ρσξίο αλσκαιίεο. Θα γίλεη 

πξνζεθηηθφο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο. Απνκαθξχλνληαη ζθφλεο αιιά θαη 

παιηέο θφιιεο ή άιια πιηθά πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί παιηφηεξα. Δπηζθεπάδνληαη 

ζαζξά ζεκεία αλ ππάξρνπλ θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ θαζαηξνχκελσλ ηνηρσκάησλ, 

φπνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο θαηά κήθνο ησλ παξάιιεισλ 

γξακκψλ ηνκήο ηνπ θαηαξγνχκελνπ ηνηρψκαηνο θαη πθηζηάκελνπ δαπέδνπ, ζα 

πξέπεη πξηλ ηε δηάζηξσζε ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο λα ηξηθηεί ην δάπεδν, ψζηε νη 

πςνκεηξηθέο δηαθνξέο λα αλαιακβάλνληαη κε κηθξέο θιίζεηο φζν ην δπλαηφλ πην 

αλεπαίζζεηεο. 

5.2)   ΓΑΠΔΓΑ PVC 

Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε δαπέδνπ ζε φιεο ηηο ζέζεηο απνμήισζεο ηνηρνπνηίαο θαη 

δεκηνπξγίαο λέσλ wc θαη ζπξψλ. 

Θα γίλεη επίζηξσζε απφ ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (PVC), βαθηεξηνζηαηηθφ, 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 ρηι.(ΔΝ429), κνλνπαγνχο πθήο (φρη πνιιαπιψλ 

ζηξψζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο δηάζηαζεο ηνπ πάρνπο (ΔΝ649), θαηάιιειν γηα 

βαξηά επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε (glass 4 )(EN658 ,34 & 43),  

κε αληνρή ζηα ρεκηθά (ΔΝ423), αληίζηαζε ζηε θσηηά (DIN 4102 θαη BS 476) 

(class 2 νιηζζεξφηεηα μεξνχ δαπέδνπ ΔΝ13893, νιηζζεξφηεηα πγξνχ δαπέδνπ 

DIN 51130,  
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ζεξκνζπγθνινχκελνο  κε εηδηθφ θνξδφλη θαη δηακνξθνχκελνο κε εηδηθφ 

δηακνξθσηή ζε θνίιν ζνβαηεπί, δελ ζα έρεη αλνηθηνχο  πφξνπο, δελ ζα 

ραξάζζεηαη θαη ζα έρεη αληίζηαζε ηξηβήο <0,15 mm EN660.1,αληίζηαζε ζηελ 

θζνξά απφ ξφδεο θαξέθιαο ΔΝ425,δελ ζα έρεη ξσγκέο, δελ ζα ρξεηάδεηαη 

θέξσκα ή ινπζηξάξηζκα θαη ζα έρεη κεγάιε πνηθηιία απνρξψζεσλ κε αληίζηαζε 

ρξσκαηηθήο αιινίσζεο ΔΝ20105- Β02 >6, γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο ρξσκαηηθέο 

απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ δηάζηξσζεο ηνπ. 

Ζ επηινγή ησλ απνρξψζεσλ απφ δεηγκαηνιφγηα  είλαη δηθαίσκα ηεο ππεξεζίαο. 

Σν ππφζηξσκα ζα θαζαξηζζεί απφ πιηθά ή νπζίεο πρ. ζθφλεο, ιεθέδεο ,πγξά 

λνζειείαο, παιηέο θφιιεο θ.η.ι. Καηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δαπέδνπ ή ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ εξγαζηψλ ζα απνθιεηζζεί ε ρξήζε 

εξγαιείσλ αέξνο δει. θπζεηήξεο.  

Θα γίλεη δηάζηξσζε κε πηλέιν ή ξνιφ ή εχθακπηε ζπάηνπια απφ ιάζηηρν, 

δηαιχηε θαηάιιεινπ γηα ηελ επεμεξγαζία ιείσλ ,αιιά φρη απνξξνθεηηθψλ, 

επηθαλεηψλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ πιηθψλ ηζνπέδσζεο, αιθαδηάζκαηνο θαη 

εμνκάιπλζεο  ηνπ δαπέδνπ φπνπ ζα ζηξσζεί ν ηάπεηαο. 

Ο δηαιχηεο  πξέπεη λα ζηεγλψζεη θαιά πξηλ εθηειεζζνχλ  νη επφκελεο εξγαζίεο 

δει. επηθφιιεζεο ή ιείαλζεο . Πξέπεη  θαηά ηελ δηάζηξσζε ή ην ζηέγλσκα ηνπ 

δηαιχηε λα ππάξρεη θαιφο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ, δηφηη ν δηαιχηεο, ζπλήζσο 

απειεπζεξψλεη πδξαηκνχο. 

Μεηά ηελ ζθιήξπλζε θαη ζηέγλσκα ηεο επηθάλεηαο ,απηή ζα θαζαξηζζεί απφ 

ζθφλεο θαη ζα ειεγρζεί  γηα ηπρφλ αζηνρίεο ή ειιηπψο ζπλδεδεκέλα πιηθά. Μεηά 

ηελ δηάζηξσζε θαη ζηέγλσκα ηνπ δηαιχηε, ε επηθάλεηα ζα ζηνθαξηζηεί. 

Σν ζηνθάξηζκα ζα γίλεη κε ξεπζηφ πιηθφ, απηνεπηπεδνχκελν, ην νπνίν ζα έρεη 

κεγάιε δηαζθνξπηζηηθή δξάζε, γξήγνξν ζηέγλσκα θαη ζθιήξπλζε , πςειή 

αληνρή θαη δπλαηφηεηα ιείαλζεο κέρξη πάρνπο 10-15 ρηι. ζε αλψκαια 

ππνζηξψκαηα. Με ην  ζηνθάξηζκα ζα δηνξζσζνχλ φιεο νη αηέιεηεο ησλ 

ππνζηξσκάησλ, γηα λα κελ αλαδεηρζνχλ ζηελ ηειηθή επηθάλεηα, κεηά ηελ 

δηάζηξσζε ηνπ ηάπεηα, νη αξκνί ησλ ηπρφλ αηειεηψλ ηνπ ππνζηξψκαηνο. 

Ζ επηθάλεηα ζα θηληξηζηεί πξηλ ηελ  δηάζηξσζε  ηνπ  ηάπεηα. Μεηά ην θηλίξηζκα 

ηεο επηθάλεηαο πνπ ζηνθαξίζηεθε ζα δηαζηξσζεί θαη επηθνιιεζεί, ν ηάπεηαο. Ζ 

επηθφιιεζε ζα γίλεη κε καγλεηηθέο θφιιεο. 

Ζ ρξήζε ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο (θφιιεο) ζα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε επηθφιιεζε ηνπ ηάπεηα ζην ππφζηξσκα θαη ηελ απνθπγή 

δεκηνπξγίαο θελώλ αέξνο κεηαμχ ππνζηξψκαηνο θαη ηάπεηα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

θχιηλδξνο βάξνπο 65 θηιψλ, γηα ην θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο. Ζ 

ζεξκνθφιιεζε ησλ θχιισλ ηνπ ηάπεηα ζα γίλεη 24 ψξεο κεηά ηελ δηάζηξσζε θαη 

επηθφιιεζε ηνπ ελψ ε θπθινθνξία θαη πιήξεο ρξήζε ηνπ ζα επηηξαπεί αθνχ 

πεξάζνπλ 48 ψξεο απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ.  

εκεηψλεηαη φηη φιεο νη εξγαζίεο απνμήισζεο θαη ηνπνζέηεζεο δαπέδνπ ζα 

πεξηέρνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο κεηαθηλήζεηο γξαθείσλ ,επίπισλ, θηι πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο.  
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5.3)  ΓΑΠΔΓΟ ΜΔ ΔΠΗΣΡΧΖ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 

 Θα γίλεη επίζηξσζε κε πιαθίδηα δαπέδνπ, ησλ δαπέδσλ ησλ λέσλ wc. 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ ζα πξνεγεζεί ε δηακφξθσζε αξλεηηθήο 

θιίζεο κε ππφζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο θαηάιιεινπ θαη ε δηάζηξσζε 

κνλσηηθήο κεκβξάλεο ζηα δάπεδα ησλ WC. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα εμαζθαιηζηεί 

φηη δελ ζα ππάξμεη εηζρψξεζε πγξαζίαο ζε θαηψηεξα ζηξψκαηα. 

Θα ηνπνζεηεζνχλ πιαθίδηα κνλφρξσκα ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 20x20cm.  

Θα ηνπνζεηεζνχλ θνιιεηά κε θφιια πιαθηδίσλ εηδηθή γηα ρψξνπο κε πγξαζία, επί 

ηζηκεληνθνληάκαηνο θαη κνλσηηθήο κεκβξάλεο.  

 Δπίζεο ηα πιαθίδηα ζα είλαη αληηνιηζζεξά (θαηεγνξία R11), κε 

ζθιεξφηεηα (6 θιίκαθαο Mohs), αληνρή ζηελ ελαιιαγή ζεξκνθξαζίαο, ζην ςχρνο 

θαη ζηα ζεξκηθά πιήγκαηα, ζηα ρεκηθά πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη κε 

απνξξνθεηηθφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 1%, αληνρή ζηα νμέα θαη ηα αιθάιηα. Αθφκα ζα 

είλαη Α’ δηαινγήο θαη πνηφηεηαο θαη ελαξκνληζκέλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα EN 

– ISO, GROUP 4. 

 Θα ηνπνζεηεζνχλ κε αξκφ 3ρηι, θαη ζα ζηνθαξηζηνχλ κε εηδηθφ πιηθφ 

θαηάιιειν γηα πγξαζία. Καηά ηελ εθαξκνγή ζα παξεκβάιινληαη, κεηαμχ ησλ 

πιαθηδίσλ, θαηάιιεινπ πάρνπο εηδηθά παξεκβιήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία αξκψλ 

πιάηνπο 3mm πεξηκεηξηθά θάζε πιαθηδίνπ. Σα παξεκβιήκαηα απηά ζα 

απνκαθξπλζνχλ πξν ηνπ αξκνινγήκαηνο. Δθηφο απφ ηνπο αξκνχο απηνχο ησλ 

πιαθηδίσλ, ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη αξκνί δηαζηνιήο ηεο πιαθφζηξσζεο.  

Ζ εθαξκνγή ησλ πιαθηδίσλ ζα γίλεηαη ζε ηέηνηα έθηαζε, ψζηε ζε κία ψξα ην 

πνιχ, λα γίλεη ηζνπέδσζε νιφθιεξεο ηεο ζηξψζεο κε εηδηθή δνλεηηθή ιαζηηρέληα 

πιάθα. Σν αξκνιφγεκα ζα μεθηλήζεη κεηά απφ κία εκέξα ηνπιάρηζηνλ. Οη αξκνί 

δηαζηνιήο ζα είλαη ην πνιχ 3κέηξσλ. 

 Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αξκψλ (ηελ επνκέλε ηεο επηθφιιεζεο) ζα 

επηθνιιεζεί ζηα ρείιε ηνπ αξκνχ απηνθφιιεηε ραξηνηαηλία, γηα λα κε ιεξσζνχλ 

ηα πιαθίδηα. Ζ απνθφιιεζε ησλ απηνθφιιεησλ ραξηνηαηληψλ ζα γίλεη πξηλ απφ 

ηελ πήμε ηνπ πιηθνχ ζθξάγηζεο. Ζ ζθξάγηζε ησλ ππνινίπσλ αξκψλ ησλ 

πιαθηδίσλ ζα γίλεη κεηά ηελ πάξνδν 2 έσο 4 εκεξψλ απφ ηε ζθξάγηζε ησλ 

αξκψλ δηαζηνιήο. Σν αξκνιφγεκα ζα γίλεη κε εηδηθφ θνλίακα, πνπ ζα πεξηέρεη 

δηκεξή επνμεηδηθή ξεηίλε θαη θαηάιιεια ιεπηά αλφξγαλα αδξαλή, θαηά ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (ην θνλίακα δελ ζα πεξηέρεη λεξφ). Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ πξνθίι πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πηζαλή πςνκεηξηθή δηαθνξά 

ηνπ λένπ δαπέδνπ ησλ wc κε ην δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ. 

Οη απνρξψζεηο ησλ ρξσκάησλ ζα επηιερζνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

επίβιεςε ηεο Γ/λζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

 

 



 

  

42 

 

 

6. ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΜΔ ΚΔΡΑΜΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ. 

 Θα γίλεη επέλδπζε ηνπ ηνίρνπ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (ζα θαιχπηεηαη 

φιε ε επηθάλεηα εζσηεξηθά) ζηα λέα wc. 

Ζ επέλδπζε ζα γίλεη κε θεξακηθά πιαθίδηα (πξνηεηλφκελε δηάζηαζε 20 Υ 20 εθ.) 

κνλφππξα εθπαισκέλα, ρακειήο πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο, ρξσκαηηζηά, 

αληνρήο ζε απφηξηςε GROUP 1 ,         

(ηχπνπ ΦΗΛΚΔΡΑΜ JOHNSON ή παξφκνηνπ). 

Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε θφιιαο θαηάιιειε γηα 

ηνηρνπνηία γπςνζαλίδαο θαη πιήξσζε κε εηδηθφ αληηβαθηεξηδηαθφ πιηθφ γηα 

θεξακηθά πιαθίδηα. 

πκπεξηιακβάλνληαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ 

θαη ε δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, δηαθνπηψλ, 

ξεπκαηνδνηψλ θιπ. Δπίζεο ε πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία ,ηνπνζέηεζεο, 

αξκνιφγεζεο, θαζαξηζκνχ πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε. 

Οη απνρξψζεηο ησλ ρξσκάησλ ζα επηιερζνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

επίβιεςε ηεο Γ/λζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

 

 

7. ΦΔΤΓΟΡΟΦΔ  

6.1) Αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ παιαηψλ. ην ρψξν ηεο θιηληθήο ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ νη θαηεζηξακκέλεο ςεπδνξνθέο κε λέεο ηδίνπ ηχπνπ, 

δηαζηάζεσλ 60Υ60 mm . 

Θα γίλεη ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο.  

     6.2)  Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ ςεπδνξνθψλ 

ζηηο ζέζεηο ησλ λέσλ WC, ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε ηεο λέαο ςεπδνξνθήο ζηνπο 

ρψξνπο απηνχο. 

Φεπδνξνθή αλζπγξήο γπςνζαλίδαο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηα W.C. 

κε ζέζεηο γηα θσηηζηηθά. 

πγθεθξηκέλα ζα απνηειείηαη απφ:  

 Φχιια αλζπγξήο γπςνζαλίδαο, πάρνπο 12,5ρηι. γαιβαληδέ 
ραιπβδνειαζκάησλ, θπξίσλ θαη δεπηεξεπφλησλ πξνθίι, θαζψο θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ ζηεξέσζεο θαη ηειηθήο δηακφξθσζεο. 

 Καηαζθεπή ηνπ θέξνληνο κεηαιιηθνχ νκνεπίπεδνπ ζθειεηνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε θχξην θαη δεπηεξεχνληα νδεγφ ζε θάλαβν 60x60εθ. κε 
ζηαπξνεηδή ειάζκαηα ζηηο δηαζηαπξψζεηο. Ζ φιε αλάξηεζε θαη θαηαζθεπή 
ηνπ ζπζηήκαηνο ςεπδνξνθήο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
πιηθνχ θαη θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηε γεσκεηξία ηεο 
ςεπδνξνθήο. Ζ αλάξηεζε ηνπ θέξνληνο ζθειεηνχ ζα γίλεηαη απφ ηνλ 
θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ πξσηεχνληα κεηαιιηθφ ζθειεηφ ησλ 
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ελδηάκεζσλ παηαξηψλ κε ρξήζε ζηξσηήξσλ θαη νδεγψλ θαζψο θαη 
αλνμείδσησλ κέζσλ ζηεξέσζεο. Ζ ζχλδεζε κε ηηο ηνηρνπνηίεο πεξηκεηξηθά 
ζα γίλεη κε ρξήζε UD –πξνθίι θαη εκθαλή αξκφ. 

 Γηέιεπζε ηπρφλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπή 
εληζρχζεσλ πνπ πηζαλφλ απαηηνχληαη απφ ηελ θαηαζθεπή, θαη ε 
δεκηνπξγία ησλ πάζεο θχζεσο αλνηγκάησλ γηα θσηηζηηθά ζψκαηα ή θαη 
άιισλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ ππθλφηεηα ηνπ βηδψκαηνο ζα είλαη αλά κέγηζηε απφζηαζε 15εθ. Οη 
αξκνί, θαη νη εηζδνρέο απφ ηηο βίδεο  ζα ζπαηνπιαξηζηνχλ, ζα ηξηθηνχλ θαη 
ζα θηληξηζηνχλ κε πιηθφ αξκνινγήκαηνο θαη  γάδεο, ηνπιάρηζηνλ ζε 
επίπεδν πνηφηεηνο Q₂: πκβαηηθή επεμεξγαζία επηθάλεηαο. Δπαξθεί γηα 

ζπλήζεηο απαηηήζεηο επηπεδφηεηαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην επίπεδν 
Q1 κηα επηπιένλ ζηξψζε πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο κέρξη ηελ επίηεπμε 
ιείνπ πεξάζκαηνο (δει. θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπάηνπιαο λα κελ θαίλνληαη 
αλσκαιίεο). εκάδηα απφ ηελ επεμεξγαζία (ζπαζηέο απφ ζπάηνπια, 
γξέδηα θιπ.) δελ πξέπεη λα θαίλνληαη. Δθφζνλ παξαηεξνχληαη ηέηνηνπ 
είδνπο αλσκαιίεο αθαηξνχληαη κε ηξίςηκν. Καηαζθεπή ηεο ςεπδνξνθήο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ θαη θαηά ηξφπν πνπ λα 
εμαζθαιίδεη αθελφο ηελ απφιπηε γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο αθεηέξνπ ηελ 
άξξεθηε ζπλέρεηα ηεο επηθάλεηάο ηεο θαη ησλ αθκψλ ηεο κε ρξήζε ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (γάδεο, γσληφθξαλα, θ.ιπ.). 
 

 

 

8.ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

8.1) Υξσκαηηζκόο λέσλ  ηνηρνπνηηώλ  

Αξρηθά ζα γίλεη έιεγρνο ηεο αξκνιφγεζεο θαη ηνπ ζηνθαξίζκαηνο ησλ λέσλ 

ηνηρνπνηηψλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ. ηε  ζπλερεία φιεο νη επηθάλεηεο ζα 

ζπαηνπιαξηζζνχλ θαη ζα πεξαζζνχλ κε κηα ζηξψζε αζηάξη λεξνχ. Μεηά ζα 

αθνινπζήζνπλ δχν ζηξψζεηο βαθήο (ηνπιάρηζηνλ) κε ξηπνιίλε λεξνχ. 

8.2) Υξσκαηηζκόο εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ  

 Θα γίλεη ρξσκαηηζκφο ησλ ππαξρφλησλ ηνηρνπνηηψλ θαη νξνθψλ. Ο 

ρξσκαηηζκφο ζα εθαξκνζζεί ζε δχν ζηξψζεηο βαθήο κε αληηκηθξνβηαθφ  

ρξψκα ξεπνπιίλεο λεξνχ, άνζκν, νηθνινγηθφ, αξίζηεο πνηφηεηνο, 

απνρξψζεσο επηινγήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, κεηά ηεο θαηάιιειεο 

πξνεξγαζίαο. 

Ζ επηθάλεηα  ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγλή, ζηαζεξή θαη απαιιαγκέλε απφ πιηθά 

πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξφζθπζε . 

 Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ππνζηξψκαηνο πξέπεη λα γίλεη ε απαξαίηεηε – 

θαηάιιειε πξνεξγαζία φπσο μχζηκν - ζηνθάξηζκα - ηξίςηκν  θηι. Καιψο 

θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ηε ζθφλε. Ζ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο 

αζηαξώλεηαη. Θα δνζεί πξνζνρή ψζηε λα κελ ππάξρεη πγξαζία ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ. 

Όπνπ απαηηείηαη, ζα πεξαζζνχλ ηφζεο επηπιένλ ζηξψζεηο , φζεο  ρξεηάδεηαη, 

ψζηε νη επηθάλεηεο  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο, λα είλαη 

νκνηνγελείο, ιείεο θαη λα κελ θεγγίδνπλ. 

 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ηα πξνζηαηεπηηθά πιηθά (ραξηνηαηλίεο, 

λάηινλ,θηι.) αθνχ αθαηξεζνχλ , ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην θηήξην κε επζχλε 
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αλαδφρνπ .Οη ρψξνη ζα παξαδνζνχλ θαζαξνί θαη ζα δνζεί κεγάιε πξνζνρή 

ζηηο πεξηνρέο, πνπ έρνπλ έξζεη ζε άκεζε επαθή κε ηηο ρξσκαηηζκέλεο 

επηθάλεηεο, φπσο ηα θνπθψκαηα, ηα δάπεδα, ηα πεξηζψξηα (ζνβαηεπί). 

8.3) Βεξληθνρξσκαηηζκνί  κεηαιιηθώλ –μύιηλσλ  επηθαλεηώλ  

 Θα ρξσκαηηζζνχλ φιεο νη κεηαιιηθέο θαη μχιηλεο επηθάλεηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ θιηληθή (φιεο νη θάζεο ησλ ζπξψλ θαη ηα θχιια ηνπο, ηα θχιια 

ληνπιάπαο, ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη νη ζσιελψζεηο) ζε δχν ζηξψζεηο 

βεξληθνρξψκαηνο, αθνχ γίλεη ε απαξαίηεηε – θαηάιιειε πξνεξγαζία. 

 

 

9. ΞΤΛΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ – ΔΡΜΑΡΗΑ  

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηψλ λέσλ εξκαξίσλ ηππηθψλ δηαζηάζεσλ – 

δίλεηαη ελδεηθηηθά: πιάηνο 1,00κ. Υ βάζνο 0,60κ. Υ χςνο 2,20κ. 

θαηαζθεπαζκέλε απφ MDF κε επέλδπζε κειακίλεο, ρξψκαηνο επηινγήο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Ζ κνξθή ηνπ λένπ απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ λα είλαη δίθπιιε ληνπιάπα κε αλνηγφκελα θχιια, θιεηδαξηά-θιεηδί θαη 

εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθφ πάλει κε ξάθηα ηξία (3) αξηζηεξά θαη νξηδφληηα κπάξα 

αλνμείδσηε θαηάιιεια ζηεξεσκέλε γηα δηακφξθσζε ληνπιάπαο. Σέινο, κεηά 

ηελ ηνπνζέηεζε λα γίλεη θαηάιιειε ζηήξημε ηνπο.  

 

 

10.ΖΜΑΝΖ  ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ    

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ρψξσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ ηκήκαηνο (πιηθφ δηαζηάζεηο θαη κνξθή φπσο νη ππάξρνπζεο ζηνπο ρψξνπο). 

 

11. ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. 

Θα γίλνπλ κεηαθνξέο ηνπ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ 5ν  φξνθν ηνπ 

Κηηξίνπ 1πξνο ηνλ 1ν  φξνθν ηνπ Κηηξίνπ 2, φπνπ ζα γίλεη ε κεηεγθαηάζηαζε ηεο 

βξαρείαο λνζειείαο. 

 

Β.   ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ. 

1. ΎΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ – ΔΞΑΔΡΗΜΟ 
1.1)  Γίθηπα Εεζηνύ – θξύνπ λεξνύ ρξήζεο θαη επηζηξνθώλ 

   - Θα θαηαζθεπαζηνχλ ηνπηθά δίθηπα δηαλνκήο δεζηνχ – θξχνπ λεξνχ θαη 

επηζηξνθψλ, εληφο ςεπδνξνθψλ  απφ ηελ νξηδφληηα γξακκή ηνπ δηαδξφκνπ πξνο 

φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ απαηηείηαη χδξεπζε, κέρξη ηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο.  

-  Θα ηνπνζεηεζνχλ επηζθέςηκνη νξεηράιθηλνη θεληξηθνί ζθαηξηθνί δηαθφπηεο γηα 

θάζε ζσιήλα δηαλνκήο.  

-  Πξηλ απφ θάζε ππνδνρέα, ζα εγθαζίζηαληαη ζηνπο ζσιήλεο δεζηνχ θαη θξχνπ 

λεξνχ ρξήζεο, δηαθφπηεο νξεηράιθηλνη επηρξσκησκέλνη, επζείο ή γσληαθνί. 

-   Όινη νη ζσιήλεο ζα κνλσζνχλ ζε φιν ην κήθνο κε ζπλζεηηθφ πιηθφ θπηηαξηθήο 

δνκήο, πάρνπο 9 mm. 
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1.2)  Κξνπλνπνηία  

 ε θάζε ππνδνρέα, ζα εγθαηαζηαζεί αλακηθηήξαο θξχνπ – δεζηνχ λεξνχ 

ρξήζεο. Οη αλακηθηήξεο ζα είλαη νξεηράιθηλνη επηρξσκησκέλνη θαη θαηάιιεινη γηα 

ην είδνο ηνπ ππνδνρέα πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη. Όινη νη αλακηθηήξεο ληπηήξσλ θαη 

λεξνρπηψλ , 

ζα έρεη ζηαζεξφ ξνπμνχλη (ή θηλεηφ γηα ηελ πεξίπησζε λεξνρπηψλ) θαη κνριφ 

ρεηξηζκνχ. Θα δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο αλάκημεο θαη ξχζκηζεο. 

Ο έιεγρνο ησλ δχν κεραληζκψλ, ζα γίλεηαη απφ ηνλ κνριφ ρεηξηζκνχ.   

Οη αλακηθηήξεο θαηαηνληζκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ επίηνηρα πάλσ απφ ηελ ιεθάλε 

θαηαηνληζκνχ (ληνπδηέξα).  

Οη αλακηθηήξεο ληνπο δεζηνχ – θξχνπ λεξνχ, ζα είλαη ρξσκέ, κε δηαθφπηεο 

ηξηπιήο θαηεχζπλζεο, κε θεθαιή ληνπο, ηχπνπ ηειεθψλνπ, κε ην ζσιήλα ηχπνπ 

ζπηξάι, ηνπο δηαθφπηεο ξχζκηζεο ηα ξπζκηδφκελα ξαθφξ θαη ηηο ξνδέηεο ηνίρνπ.  

 

1.3)  Απνρέηεπζε ιπκάησλ 

 Ζ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ιπκάησλ πεξηιακβάλεη ηνπο πδξαπιηθνχο 

ππνδνρείο (ληπηήξεο, ιεθάλεο θαηαηνλεηήξσλ, ιεθάλεο απνρσξεηεξίσλ, 

λεξνρχηεο, sink, ζηθψληα δαπέδνπ, ζηφκηα θαζαξηζκνχ θιπ) θαη ην δίθηπν 

ζσιελψζεσλ απνρέηεπζεο θαη εμαεξηζκνχ ησλ αλσηέξσ ππνδνρέσλ. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο, εμαξηήκαηα εμνπιηζκνχ ησλ εηδψλ πγηεηλήο (εηαδέξεο 

ληπηήξσλ, ραξηνζήθεο, ζπζθεπέο πγξνχ ζαπνπληνχ , θαζξέπηεο, θιπ). 

 Σν πθηζηάκελν γεληθφ νξηδφληην δίθηπν απνρέηεπζεο, ζα ηξνπνπνηεζεί 

θαηαιιήισο θαη ζα ελσζεί ζηηο πθηζηάκελεο θάζεηεο ζηήιεο. Οη ζσιήλεο ηα 

εμαξηήκαηα θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα, ζα είλαη ηχπνπ «ππνδνρήο», θαηάιιεια γηα 

«ελζθήλσζε», κε παξεκβνιή ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα 

απνρεηεχζεηο.  

 ε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα εγθαηαζηαζνχλ λέα είδε πγηεηλήο θαη λέα 

νξηδφληηα δίθηπα πνπ ζα ζπλδεζνχλ ζηηο πθηζηάκελεο θάζεηεο ζηήιεο 

απνρέηεπζεο. Οη νξηδφληηεο ζσιελψζεηο δηθηχνπ, ζα ηνπνζεηεζνχλ κε νκαιή 

θαηάιιειε θιίζε, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε εχθνιε απνξξνή ησλ ιπκάησλ θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ν απηνθαζαξηζκφο ηνπ δηθηχνπ. 

 ηφκηα θαζαξηζκνχ, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία (αθξνζηφκηα 

θαη ζσιελνζηφκηα) γηα ηελ επηζεψξεζε, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο. ¨Όιεο νη ιεθάλεο ζα έρνπλ ζηφκηα θαζαξηζκνχ. 

Κάζε ππνδνρέαο λα θέξεη θαηάιιειε νζκνπαγίδα. 

  

1.4)  Τδξαπιηθνί ππνδνρείο θαη εμαξηήκαηα ρώξσλ πγηεηλήο. 

ε φια ηα WC ζα εγθαηαζηαζνχλ πιήξεο – έηνηκα γηα ρξήζε -  λέα είδε πγηεηλήο, 

αλαγλσξηζκέλνπ Οίθνπ Καηαζθεπήο, σο εμήο: 
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 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ θαζεκέλνπ ηχπνπ ρακειήο πίεζεο πνξζειάληλε 
ιεπθνχ ρξψκαηνο. Σν ζηθφλη ζα έρεη έμνδν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ζχλδεζεο πξνο ην δίθηπν. ε θάζε πεξίπησζε, ε ιεθάλε ζα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα απφθξαμεο. Σν κέγεζνο ηνπ ζηθνληνχ ζα επηηξέπεη δηέιεπζε 
ζθαίξαο Φ 50. Σν ειάρηζην βάζνο θξαγήο ηνπ ζηθνληνχ (θφθηξα), ζα είλαη 
50mm Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο εμφδνπ ζα είλαη Φ 80 θαη ε εμσηεξηθή 
Φ100. Θα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο θνριίεο ζχλδεζεο ζην δάπεδν, θαη 
παξέκβπζκα ην νπνίν ζα επηρξίεηαη ζηνλ αξκφ ηνπ κε ηζηκέλην ή εηδηθφ 
πιαζηηθφ πιηθφ.  πκπεξηιακβάλεηαη θαη θάιπκκα γηα ηελ ιεθάλε ιεπθνχ 
ρξψκαηνο. 

 Γνρείν πιχζεο ρακειήο πίεζεο, απφ πνξζειάλε ιεπθνχ ρξψκαηνο. 
πλνδεχεη ηελ ιεθάλε καδί κε ηελ νπνία ζα απνηεινχλ εληαίν 
θαηαζθεπαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζχλνιν. 

 Νηπηήξαο κε θνιψλα δηαζηάζεσλ 42Υ56 εθ. Πεξηιακβάλνληαη ε βαιβίδα, 
ην ζηθφλη, ην ζηφκην ππεξρείιηζεο, ν αλακηθηήξαο κε ηελ ζχλδεζε ηνπ 
πξνο ηα δίθηπα δεζηνχ – θξχνπ λεξνχ κέζσ γσληαθψλ δηαθνπηψλ ρξσκέ 
θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο. 

 Καζξέπηεο κπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 50Υ40εθ. κε εηαδέξα πνξζειάλεο  
 Λεθάλε θαηαηνληζηήξα (ληνπδηέξα) επηδαπέδηα, θαηαζθεπαζκέλε απφ 

παιψδε πνξζειάλε, εθνδηαζκέλε κε βαιβίδα νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε 
Φ 11/2 κε ζράξα θαη ειαζηηθφ πψκα. ε θάζε ληνπο ζα ηνπνζεηείηαη 
αλακηθηήξαο εληνηρηζκέλνο θαη ν θξνπλφο κε ηελ βάζε ηνπ. 

 πζθεπή παξνρήο ξεπζηνχ ζαπνπληνχ κεηαιιηθή ή κε γπάιηλν δνρείν 
επηρξσκησκέλε, κε δνζνκεηξηθή βαιβίδα. 

 Υαξηνζήθε πιήξεο απφ ιεπθή πνξζειάλε θαηάιιειε γηα ρσλεπηή ή 
εκηρσλεπηή ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 15Υ15 cm 

 

 

1.5)  Δμαεξηζκόο wc 

 Πξνβιέπεηαη εμαεξηζκφο ζηα ηξία λέα wc φπνπ ζα είλαη ρσξίο παξάζπξν. 

Ο εμαεξηζκφο ζα δεκηνπξγεζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε εληφο ςεπδνξνθήο ηνπ 

εθάζηνηε ρψξνπ, αλεκηζηήξσλ απαγσγήο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ALIBERTI 50 m3/h, 

ςεπδνξνθήο,Φ100, νη νπνίνη, δηακέζνπ ζσιήλα PVC Φ 100, ζα δηνρεηεχνπλ ηνλ 

απνξξηπηφκελν αέξα ζην πεξηβάιινλ. Ζ δηαδξνκή ηνπ ζσιήλα απφξξηςεο ζηνπο 

ρψξνπο φπνπ δελ ππάξρεη ςεπδνξνθή, ζα είλαη εληφο ςεπηνθνχηεινπ θάιπςεο, 

απφ γπςνζαλίδα. ηελ θαηάιεμε, ζα ηνπνζεηεζεί γηα θάζε εμαεξηζκφ ην 

αληίζηνηρν πιαζηηθφ  θάιπκα. 

 

 2. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ   (ΗΥΤΡΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ) 

1. Φσηηζηηθφ ζεκείν κε θαιψδην H05VV-U  3 Υ 1,5 η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαη θάζε πιηθφ 

(πιελ εζραξψλ θαη θαλαιηψλ) θαη εξγαζία γηα παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ 

ζεκείνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

2. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ςεπδνξνθήο  

ηερλνινγίαο LED PANEL ηζρχνο 40W, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο  6000K, 

δηαζηάζεσλ 60 Υ 60εθαηνζηά, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 

3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο επίηνηρν ηερλνινγίαο 

LED PANEL ηζρχνο 40W, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο  6000K, δηαζηάζεσλ 60 

Υ 60εθαηνζηά, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 
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4. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ςεπδνξνθήο ή επίηνηρν 

ηερλνινγίαο LED PANEL ηζρχνο 18W, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο  6000K, 

δηακέηξνπ Φ200 ρηιηνζηά, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 

5. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ αζθαιείαο  κε θαιψδην H05VV-U  
3 Υ 1,5 η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί 
ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαη θάζε πιηθφ (πιελ εζραξψλ θαη θαλαιηψλ) θαη 
εξγαζία γηα παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 

               Σερληθή Πεξηγξαθή θσηηζηηθνύ αζθαιείαο : 

 

 Φσηηζηηθφ Αζθαιείαο Led, κπαηαξίαο, πςειήο πνηφηεηαο, γηα 

εγθαηάζηαζε ζηνλ ηνίρν ή ζηελ νξνθή. 

 Πξψην επίπεδν: 6 ψξεο, Γεχηεξν επίπεδν: 12 ψξεο δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. 

 Τςειή απνδνηηθφηεηα. 

 Τςειφ επίπεδν θσηεηλφηεηαο θαη έληαζεο. 

 Μπαηαξία: Ληζίνπ. 

 Σχπνο Led:   SMD. 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο:   220 – 240V. 

 Καηαλάισζε:   16Watt. 

 Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο:   6000K. 

 Υξψκα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο:   Λεπθφ. 

 Γελ ‘’θαίγεηαη’’ φηαλ ππάξρνπλ κεηαπηψζεηο ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. 

 Να είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ νη πιαθέηα ηνπο. 

 ηεγαλφηεηα:   IP20. 

 Δγγχεζε:   12 κήλεο ή 10000 ψξεο. 
 

6. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηαθφπηε ηχπνπ LEGRAND πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλν. 

7. εκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσλεπηφ ή επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ, κε θαιψδην 

H05VV-U  3 Υ 2,5η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί 

ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαη θάζε άιιν πιηθφ (πιελ εζραξψλ) θαη εξγαζία γηα 

παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

8. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδφηε schuko ηχπνπ LEGRAND 

θαηάιιεινπ γηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ή επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλνο θαη βαζκφ πξνζηαζίαο IP - 44. 

9. Αληηθαηάζηαζε ησλ δχν (2) ρσλεπηψλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ θσηηζκνχ 

ηεο θιηληθήο κε  κεηαιιηθνχο επίηνηρνπο 3ψλ θαη 4άξσλ ζεηξψλ αληίζηνηρα. Οη 

ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαη ειεγκέλνη ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηνπο θαλνληζκνχο IEC 439.Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα 

είλαη κεηαιιηθνί , επίηνηρνη, απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα, ηθαλή λα αληέρεη απφ 

κεραληθήο απφςεσο νπνηαδήπνηε ζθάικαηα κπνξεί λα εθδεισζνχλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. Αλάινγε κεραληθή πξνζηαζία πξέπεη λα παξέρνπλ θαη νη πφξηεο 

(κε θιεηδαξηά), θαη βαζκφ πξνζηαζίαο IP – 44. Θα πεξηέρνπλ φιν ηνλ απαξαίηεην 

δηαθνπηηθφ εμνπιηζκφ  ζχκθσλα κε ηα ππάξρσλ γεληθά θαιψδηα ηξνθνδνζίαο, 

θαη θαιψδηα αλαρψξεζεο πξνο ηηο θαηαλαιψζεηο. Σα πιηθά ηνπ πίλαθα ζα είλαη 

πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ ηππνπνίεζεο. Θα 

πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο δηαηνκήο αγσγψλ, αλαγλψξηζε αγσγψλ N & PE , 

αλαγλψξηζε θπθισκάησλ θαη πεξηγξαθή – θαηαγξαθή απηψλ, δνθηκέο δηαθνπήο 

θαη απνκφλσζεο, έιεγρνο αγσγψλ γείσζεο, ζχζθημε φισλ ησλ αγσγψλ.  
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Ο εμνπιηζκόο (πιηθά) ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα (ΓΔΖ) 4άξσλ ζεηξώλ ζα 

είλαη: 

 

 Γεληθφο δηαθφπηεο  ηξηπνιηθφο (ξάγαο)  3 Υ 63 Α . ηεκ.  1 

 Γεληθή αζθάιεηα (ξάγαο)   1 Υ 50 Α, αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 10 ΚΑ.  

ηεκ.  3 

 Ζιεθηξνλφκνο δηαξξνήο ηεηξαπνιηθφο (ξάγαο)  4 Υ 63 Α/30ma/ac.  Σεκ.  

1 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο θφθθηλα (κε ηα ησλ αζθαιεηψλ).  Σεκ.   3 

 Μηθξναπηφκαηνο (ξάγαο) 10 Α , αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 6 ΚΑ.  Σεκ. 10 

 Μηθξναπηφκαηνο (ξάγαο) 16 Α , αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 6 ΚΑ.  Σεκ. 20 

 Μηθξναπηφκαηνο (ξάγαο) 20 Α , αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 6 ΚΑ.  Σεκ. 5 

 Γηαθφπηεο (ξάγαο) 1 Υ 45 Α .   ηεκ.  1 

 Ρειέ θνξηίνπ (ξάγαο)  4Υ 40 Α .  ηεκ.  1 

 Υξνλνδηαθφπηεο (ξάγαο 2 ζέζεσλ) 24ψξνπ.  Σεκ.  2 

 Μηθξνπιηθά πίλαθα. 

               Ο εμνπιηζκόο (πιηθά) ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα 

(ΓΔΖ/ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ) 3ώλ ζεηξώλ ζα είλαη: 

 Γεληθφο δηαθφπηεο  ηξηπνιηθφο (ξάγαο)  3 Υ 45 Α . ηεκ.  1 

 Γεληθή αζθάιεηα (ξάγαο)   1 Υ 40 Α, αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 10 ΚΑ.  

ηεκ.  3 

 Ζιεθηξνλφκνο δηαξξνήο ηεηξαπνιηθφο (ξάγαο)  4 Υ 40 Α/30ma/ac.  Σεκ.  

1 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο θφθθηλα (κε ηα ησλ αζθαιεηψλ).  Σεκ.   3 

 Μηθξναπηφκαηνο (ξάγαο) 10 Α , αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 6 ΚΑ.  Σεκ. 8 

 Μηθξναπηφκαηνο (ξάγαο) 16 Α , αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 6 ΚΑ.  Σεκ. 10 

 Μηθξναπηφκαηνο (ξάγαο) 20 Α , αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 6 ΚΑ.  Σεκ. 5 

 Μηθξνπιηθά πίλαθα. 

 

10. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε  παιηψλ πξηδνδηαθνπηηθψλ πιηθψλ 

(ρσλεπηά) κε θαηλνχξηα. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

11. Πξίδα ηειεθσληθή δηπιή RJ11 πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, κηθξνπιηθά, 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία. 

12.  Πξίδα δηθηχνπ DATA δηπιή RJ45 πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, κηθξνπιηθά, 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία. 

13. TV παξνρή, θαηαζθεπαζκέλε κε νκναμνληθφ θαιψδην ηειεφξαζεο, κε 

φδεπζε απφ ηνλ πθηζηάκελν θαηαλεκεηή – εληζρπηή TV πξνο ηελ πξίδα ζε 

κεηαιιηθή εζράξα (πξνθεηκέλνπ γηα δηέιεπζε πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή) ή ζε 

πιαζηηθφ θαλάιη (πξνθεηκέλνπ γηα εκθαλή φδεπζε) θαη θαηαιήγνληαο ζε πξίδα 

ηειεφξαζεο RJ59.   

14. Πξίδα ηειεφξαζεο RJ59 ηεξκαηηθή πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, 

κηθξνπιηθά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία. 

15. Σνπνζέηεζε 3ψλ κνλφθιηλσλ θνλζνιψλ άλσζελ θιίλεο αζζελψλ ζηνπο  3 

λένπο κνλφθιηλνπο ζαιάκνπο λνζειείαο ηεο θιηληθήο. Οη ηξείο θνλζφιεο 

βξίζθνληαη ζε απνζήθε ζπλεξγείνπ Αινπκηλνθαηαζθεπψλ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο. 
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Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ 

κνλόθιηλσλ θνλζνιώλ άλσζελ θιίλεο αζζελώλ είλαη νη αθόινπζεο: 

 

 Μία γξακκή ξεπκαηνιεςίαο απφ ειεθηξηθφ πίλαθα ΓΔΖ. 

 Μία γξακκή ξεπκαηνιεςίαο απφ ειεθηξηθφ πίλαθα ΓΔΖ /ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ. 

 Μία γξακκή θσηηζκνχ απφ ειεθηξηθφ πίλαθα ΓΔΖ.  

 Μία γξακκή θσηηζκνχ (ειεγρφκελε απφ δηαθφπηε εηζφδνπ ζαιάκνπ) απφ 

ειεθηξηθφ πίλαθα  ΓΔΖ /ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ. 

 Γίθηπν ηαηξηθψλ αεξίσλ (νμπγφλν θαη θελφ). Σξνπνπνίεζε δηθηχσλ 

ηαηξηθψλ αεξίσλ ζηελ ςεπδνξνθή ηνπ δηαδξφκνπ.  

 Αζζελή θχθισκα ελδνεπηθνηλσλίαο ζαιάκνπ κε ηελ ζηάζε λνζειείαο 

απνηεινχκελν απφ: 

 Σεξκαηηθή κνλάδα ζαιάκνπ λνζειείαο κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία.  

 Μπνπηφλ θιήζεο αζζελψλ επί θνλζφιαο κε επέθηαζε θαη πνπάξ. 

 Μπνπηφλ θιήζεο αζζελψλ απφ ην ινπηξφ ηξαβερηφ. 

 Μνλάδα αθχξσζεο WC. 

 Μπνπηφλ παξνπζίαο θαη αθχξσζεο λνζειείαο. 

 Λπρλία ζαιάκνπ  led 2 πεδίσλ. 

 Υεηξηζηήξηα αζζελνχο απηφκαηεο απνζχκπιεμεο γηα ηελ θιήζε λνζειείαο 

θαη ηνλ έιεγρν θσηηζκνχ θαη πξίδα ππνδνρήο θαηάιιειε γηα ηελ θνλζφια. 

 χλδεζε ησλ ζαιάκσλ Νν 106 – 107 - 108 κε ηελ ππάξρνπζα θεληξηθή 

θνλζφια ελδνεπηθνηλσλίαο ζηελ ζηάζε λνζειείαο. 

16.  Έιεγρνο – ζπληήξεζε  φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

νξνθήο ζε γξαθεία  –  δηαδξφκνπο - ρψξν αθαζάξησλ θαη ζαιάκνπο λνζειείαο  

(θνλζφιεο  άλσζελ θιίλεο αζζελψλ). Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

17. Έιεγρνο – ζπληήξεζε  ηνπ ζπζηήκαηνο  ελδνεπηθνηλσλίαο θιήζεο 

αζζελψλ κε ζηάζε λνζειείαο. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.   

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ  

α/α Έλδεημε εξγαζηψλ  

 

 Μνλ. Μέηξεζεο  Πνζφηεηα  

Α. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ 

1. Καζαηξέζεηο – απνμειώζεηο  Καη΄απνθνπή    1 

2 Σνηρνπνηία  εζσηεξηθή ηξέρνληα κέηξα 18 

3 Σνηρνπνηία εμσηεξηθή ηξέρνληα κέηξα  1,7 

4 
Κνπθώκαηα – 4.1 Νέεο εζσηεξηθέο ζύξεο  θαη 

θάζζεο 
ηεκάρηα   5 
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Κνπθώκαηα -   4.2  Σνπνζέηεζε ζε ππάξρνπζα 

θάζα, ππάξρνπζαο  πόξηαο. 
Σεκάρην   1 

4.3  Ξπινπξγηθέο επηζθεπέο ζηα ππάξρνληα 

θνπθώκαηα. 
Σεκάρηα   9 

5 

Γάπεδα- 5.1 πξνεηνηκαζία Καη΄απνθνπή    1 

5.2 Γάπεδα pvc 
m2 

 

43 

 

5.3 Γάπεδα πιαθηδίσλ m2   8 

6 Δπέλδπζε ηνηρνπνηίαο κε θεξακηθά πιαθίδηα m2 55 

7 
7.1 Φεπδνξνθέο ζε αληηθαηάζηαζε Σεκάρηα 50 

7.2 Φεπδνξνθέο λέεο. m2 8 

8 

8.1 Υξσκαηηζκνί λέσλ  ηνηρνπνηηώλ m2 57 

8.2 Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ  m2 820 

 8.3 Βεξληθνρξσκαηηζκνί  κεηαιιηθώλ  

επηθαλεηώλ 
Καη΄απνθνπή 1 

9  Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο – εξκάξηα ηεκάρηα 3 

10 ήκαλζε ρώξνπ Καη΄απνθνπή    1 

11 Μεηαθνξέο μελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ, αξρείνπ Καη΄απνθνπή    1 

Β. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

12 
Γίθηπα Εεζηνύ – θξύνπ λεξνύ ρξήζεο θαη 

επηζηξνθώλ  
Καη΄απνθνπή    1 

13 Κξνπλνπνηία Καη΄απνθνπή    1 

14 Απνρέηεπζε ιπκάησλ Καη΄απνθνπή    1 

15 
Τδξαπιηθνί ππνδνρείο θαη εμαξηήκαηα ρώξσλ 

πγηεηλήο. 
Καη΄απνθνπή    1 

16 Δμαεξηζκόο wc Καη΄απνθνπή    1 

17 
Ζιεθηξνινγηθά  Α) Ηζρπξά  

                            Β) Αζζελή 
Καη΄απνθνπή    1 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

 

α/α 

 

Πεξηγξαθή Ζιεθηξνινγηθώλ Δξγαζηώλ θαη πιηθώλ (ηζρπξώλ 

θαη αζζελώλ ξεπκάησλ) ηεο θιηληθήο. 

 

Μνλ. 

Μεηξ. 

Πνζ

. 

1 

Φσηηζηηθφ ζεκείν κε θαιψδην  H05VV-U  3 Υ 1,5 η. ρ. απφ ηνλ 

αληίζηνηρν πίλαθα. Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί ζσιήλεο 

πξνζηαζίαο θαη θάζε πιηθφ (πιελ εζραξψλ θαη θαλαιηψλ) θαη 

εξγαζία γηα παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

2 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ςεπδνξνθήο 

ηερλνινγίαο LED PANEL ηζρχνο 40W, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο  

6000K, δηαζηάζεσλ 60 Υ 60εθαηνζηά, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 

Σεκ. 4 

3 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο επίηνηρν 

ηερλνινγίαο LED PANEL ηζρχνο 40W, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο  

6000K, δηαζηάζεσλ    60 Υ 60εθαηνζηά, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 

Σεκ. 16 

4 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ςεπδνξνθήο 

ηερλνινγίαο LED PANEL ηζρχνο 18W, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο  

6000K, δηακέηξνπ Φ200 ρηιηνζηά, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 

Σεκ. 8 

5 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ αζθαιείαο  κε θαιψδην  

H05VV-U  3 Υ 1,5 η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. 

Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαη θάζε πιηθφ 

(πιελ εζραξψλ θαη θαλαιηψλ) θαη εξγαζία γηα παξάδνζε ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Σεκ. 5 

6 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηαθφπηε ηχπνπ LEGRAND 

πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

7 

εκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσλεπηφ ή επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ, κε 

θαιψδην  H05VV-U  3 Υ 2,5η. ρ. απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. 

Πεξηιακβάλνληαη πιαζηηθνί ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαη θάζε άιιν 

πιηθφ (πιελ εζραξψλ) θαη εξγαζία γηα παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ 

ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

8 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδφηε schuko ηχπνπ 

LEGRAND θαηάιιεινπ γηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ή επί πιαζηηθνχ 

θαλαιηνχ πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο θαη βαζκφ πξνζηαζίαο IP - 44. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

9 Αληηθαηάζηαζε ησλ δχν (2) ρσλεπηψλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ 

θσηηζκνχ ηεο θιηληθήο κε  κεηαιιηθνχο επίηνηρνπο 3ψλ θαη 4άξσλ 
Σεκ. 2 
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ζεηξψλ αληίζηνηρα. Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

θαη ειεγκέλνη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο IEC 439. 

10 
Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε  παιηψλ πξηδνδηαθνπηηθψλ πιηθψλ 

(ρσλεπηά) κε θαηλνχξηα. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Καη’ 

απνθνπή 
1 

11 
Πξίδα ηειεθσληθή δηπιή RJ11 πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, 

κηθξνπιηθά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία. 
Σεκ. 2 

12 
Πξίδα δηθηχνπ DATA δηπιή RJ45 πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, 

κηθξνπιηθά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία. 
Σεκ. 2 

13 

TV παξνρή, θαηαζθεπαζκέλε κε νκναμνληθφ θαιψδην ηειεφξαζεο, 

κε φδεπζε απφ ηνλ πθηζηάκελν θαηαλεκεηή – εληζρπηή TV πξνο ηελ 

πξίδα ζε κεηαιιηθή εζράξα (πξνθεηκέλνπ γηα δηέιεπζε πάλσ απφ 

ηελ ςεπδνξνθή) ή ζε πιαζηηθφ θαλάιη (πξνθεηκέλνπ γηα εκθαλή 

φδεπζε) θαη θαηαιήγνληαο ζε πξίδα ηειεφξαζεο RJ59.   

Σεκ. 2 

14 
Πξίδα ηειεφξαζεο RJ59 ηεξκαηηθή πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, 

κηθξνπιηθά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία. 
Σεκ. 2 

15 

Σνπνζέηεζε 3ψλ κνλφθιηλσλ θνλζνιψλ άλσζελ θιίλεο αζζελψλ 

ζηνπο  3 λένπο κνλφθιηλνπο ζαιάκνπο λνζειείαο ηεο θιηληθήο. Οη 

ηξείο θνλζφιεο βξίζθνληαη ζε απνζήθε ζπλεξγείνπ 

Αινπκηλνθαηαζθεπψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

 

Σεκ. 3 

16 

Έιεγρνο – ζπληήξεζε  φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ νξνθήο ζε γξαθεία  –  δηαδξφκνπο - ρψξν αθαζάξησλ 

θαη ζαιάκνπο λνζειείαο  (θνλζφιεο  άλσζελ θιίλεο αζζελψλ). 

Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

Καη’ 

απνθνπή 
1 

17 
Έιεγρνο – ζπληήξεζε  ηνπ ζπζηήκαηνο  ελδνεπηθνηλσλίαο θιήζεο 

αζζελψλ κε ζηάζε λνζειείαο. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.   

Καη’ 

απνθνπή 
1 
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ: 

 

Ο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα έρεη 

ζπλάςεη ηνπιάρηζηνλ (1) ζχκβαζε εθηέιεζεο αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη  εξγαζηψλ κε Γεκφζηα ή Ηδησηηθά Ννζνθνκεία θαη λα πξνζθνκίζεη 

βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη εκπξφζεζκεο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ 

απηψλ. 

 Πξν ηεο ζπληάμεσο ηεο πξνζθνξάο, λνείηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε 

γλψζε ηνπ ρψξνπ,  ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ – 

απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηα νπνία απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ 

λα επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηψλ ζπλνδεία Μεραληθνχ ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Έξγνπ.  

 Ζκέξεο Πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Δλεκέξσζεο θαη ρνξήγεζεο ηεο 

βεβαίσζεο γηα ην ελ ιόγσ έξγν, Σξίηε 12/6/2018, Πέκπηε 14/6/2018 

θαη Σξίηε 19/6/2018 θαη ώξα 10:30 πκ.  

 ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ν ζπκκεηέρσλ ζα ππνβάιιεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, φηη ν ζπκκεηέρσλ 

επηζθέθηεθε ηνπο ρψξνπο θαη πξνέβεη ζε επηηφπηα εμέηαζε ησλ ρψξσλ 

θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη έιαβε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ 

 Δπίζεο, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ, λα νξίζεη εγγξάθσο, κε Τπεχζπλε Γήισζε άξζξνπ 

8 Ν.1599/1986 ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ κέινο ΣΔΔ, ΚΑΗ  ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΦΑΛΔΗΑ νη  νπνίνη  νθείινπλ  λα ζπλεξγάδεηαη ΑΜΔΑ κε ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, γηα 

δηεπθξηλήζεηο, νδεγίεο θιπ. 

 Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη γηα ηηο Ζ/Μ εξγαζίεο λα δηαζέηεη Σερλίηε 

Ζιεθηξνιφγν (κε θαηάζεζε βεβαίσζεο αλαγγειίαο ή άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο) Α’ εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ108/2013 κε ππεχζπλε 

δήισζε, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη γηα ηηο εξγαζίεο  πνπ αθνξνχλ ην δίθηπν 

ηαηξηθψλ αεξίσλ λα  δηαζέηεη Σερλίηε Ηαηξηθψλ αεξίσλ εηδηθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ102/2012 (κε θαηάζεζε βεβαίσζεο αλαγγειίαο ή 

άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο) θαη κε ππεχζπλε δήισζε, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ.  

 Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη γηα ηηο Ζ/Μ εξγαζίεο λα δηαζέηεη Σερλίηε 

Τδξαπιηθφ (κε θαηάζεζε βεβαίσζεο αλαγγειίαο ή άδεηαο άζθεζεο 
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επαγγέικαηνο) ζχκθσλα κε ην ΠΓ108/2013 θαη κε ππεχζπλε δήισζε, 

επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 Γηα δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ή κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, ή γηα 

παξαδξνκέο ηηο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη 

πεξεηαίξσ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, ππνρξενχηαη λα απνδερηεί ηηο δηεπθξηλήζεηο / πιεξνθνξίεο 

θαη νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ, απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί θαη’ απνθνπή, θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα 

πιηθά, κηθξνυιηθά, ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο φζσλ εξγαζζνχλ ζην έξγν 

θαη ηηο κφληκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.  

ην ηίκεκα απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηβαξχλζεηο, εξγνιαβηθφ 

φθεινο, απξφβιεπηα θιπ εθηφο ηνπ ΦΠΑ.  

 Να κεηαθηλεί θαη λα επαλαθέξεη ζηελ ζέζε ηνπο είδε εμνπιηζκνχ, γξαθεία, 

εξκάξηα εληφο θαη εθηφο θηηξίνπ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη.  

 Ζ επηκέηξεζε θαη δηαζηαζηνιφγεζε ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ Σερληθή 

Πεξηγξαθή είλαη ελδεηθηηθή. Γη απηφ ην ιφγν, πξηλ μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή, 

ζα πξέπεη λα γίλεη επαλέιεγρνο απφ ηνλ Αλάδνρν, αθνχ ιεθζνχλ φιεο νη 

δηαζηάζεηο επί ηφπνπ. Οη παξαγγειίεο ζα γίλνπλ βάζεη πξαγκαηηθψλ 

κεγεζψλ θαη φρη απφ ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε 

δαπάλε εξγαζηψλ ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 Ο πξνζθέξσλ λα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε θαη ζπκθσλεί κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη πξνζθνξέο λα είλαη 

επί ηνπ ζπλφινπ. H Σερληθή Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα απφξξηςεο 

ηνπ πξνηεηλνκέλνπ κεηνδφηε εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη δελ αθνινπζεί ηηο 

ππνδείμεηο θαη ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

 Οη εξγαζίεο δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα 01/07/2018 έσο 31/08/2018 βάζε ηεο ππ αξηζ. 24/24-05-2018 

απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείν. Ο ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο 

ησλ εξγαζηώλ, ζα γίλεη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο νθείιεη : 

α. λα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο θαη ηεο θαζαξηόηεηαο ζην 

εξγνηάμην, κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ φηη νθείιεη λα εξγαζηεί ππφ ζπλζήθεο νη νπνίεο λα 
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επηηξέπνπλ ηελ θαηά ην δπλαηφ αλελφριεηε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο 

ρώξνο εξγαζηώλ ζα ζθξαγηζζεί εξκεηηθά, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ. 

Θα ηεξεζνύλ όιεο νη νδεγίεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ πξόιεςε ησλ 

λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερληθά θαη 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα.  Πξνζηαηεπηηθά – δηαρσξηζηηθά παλφ, πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ εξκεηηθή απνκφλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ερνκφλσζε θαη 

πξνζηαζία απφ ηελ ζθφλε, ησλ φκνξσλ ρψξσλ, ιφγσ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, 

βαξχλνπλ ηνλ εξγνιήπηε ν νπνίνο θαη έρεη ηελ επζχλε.  

 β. Ο αλάδνρνο επίζεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο πεξί ηάμεσο θαη 

αζθαιείαο επί αηπρεκάησλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί ζηνλ ίδην, ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο, απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε 

κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη 

ζηε κε ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο. Ο αλάδνρνο έρεη 

απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε γηα ην, γηα ηελ 

εθηέιεζε ην έξγνπ, απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ θιπ. πξνζσπηθφ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί αηχρεκα ζ' απηφ, θαη ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν 

ην παξά πάλσ πξνζσπηθφ ηνπ ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) θαη 

ην θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ Σακεία Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. 

γ. λα πξνλνεί γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε φισλ ησλ πιηθψλ πξνο 

ρξήζε θαη λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθύιαμεο ησλ 

πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ησλ κεραληθψλ, ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ελ γέλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη θάζε ηξίηνπ ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο (λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ έξγσλ θαη 

νδεγίεο θαη δηαηάγκαηα πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θιπ.), θέξνληνο ηελ 

επζχλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ 

ηε κε εθαξκνγή ηνπο. 

δ. Να απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ δεκηά 

ή θζνξά  ζηελ πξφηεξή ηνπο θαηάζηαζε εθφζνλ απηή πξνθιήζεθε απφ δηθή 

ηνπ ππαηηηφηεηα. 

ε. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

ηερληθή πεξηγξαθή, ν δε ηξφπνο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

πιηθψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ηεο 
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επηζηήκεο απφ εηδηθεπκέλν ζε εξγαζίεο αλάινγεο πξνζσπηθφ, αζθαιηζκέλν 

θαηάιιεια.. 

δ. λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο εληνιέο ηεο Δπίβιεςεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηα 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζα 

ππάξρεη πξψηα ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Με ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ,λνείηαη φηη αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ 

ρψξσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ  ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ 

Όξσλ θαη Απαηηήζεσλ ηεο παξνχζεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο , ηνπο 

νπνίνπο απνδέρεηαη ΠΛΖΡΧ ΚΑΗ ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ρξσκάησλ απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ ρψξνπ θαη έγθξηζή απφ Σερληθή ππεξεζία. 

 Όινη νη ρψξνη, θαηά ηελ παξάδνζε, ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνί.   

 Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ λα γίλεη απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ 

απφ ην ζπλεξγείν  ζε θάδν κε ρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ  ππό ηελ  επίβιεςε ηεο νξηζζείζαο  

« Δπηηξνπήο  Δπίβιεςεο θαη Παξαιαβήο»  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Δ. ΠΑΠΟΤΛΑΚΟ  

                                               

 . ΣΟΛΑΚΙΔΟΤ                                                                                  

               

 Χ. ΓΚΟΤΣΖΗ   

                                                                                               

Ι. ΣΑΒΟΤΛΑΡΕΑ 
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ΑΞΘΞΜ 7 

ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

1. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε οπεφζοκε δήιςζε ΣΓΤΔ ζα ζοκηάζζεηαη ακάιμγα με ηε 

κμμηθή μμνθή ηςκ ζομμεηεπμοζχκ επηπεηνήζεςκ ,απυ έθαζημ ανμυδημ πνυζςπμ ή 

εθπνυζςπμ ελμοζημδμηεμέκμ θαηάιιεια γηα ηεκ πνάλε αοηή (με πνμζθυμηζε 

ακηίζημηπεξ ελμοζημδυηεζεξ ),ζφμθςκα με ηηξ παναγνάθμοξ 1(αα θαη 1(ββ) ημο 

άνζνμο 73 ημοΝ.4412/2016. 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΝΑ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *99221992] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Μεζνγείσλ 154, Αζήλα Σ.Κ. 11527] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΛΑΗΟΤ ΦΑΝΘ] 

- Σθλζφωνο: *210-7768601] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *fanilazou@gna-gennimatas.gr]] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gna-

gennimatas.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): <<ΓΡΓΑΙΓ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΓΠΙΚΓΤΓ ΚΑΙ ΜΓΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΣΟΝ 5Ο 

ΌΡΟΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΟΦΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΓΣΓΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ >>  ΚΑΙ 

<< ΓΡΓΑΙΓ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΓΠΙΚΓΤΓ ΚΑΙ ΜΓΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΓΤΗ  ΣΟΝ 1Ο ΌΡΟΦΟ 

ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΓΣΓΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΒΡΑΥΓΙΑ ΝΟΗΛΓΙΑ  

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *… ……………………………….] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΤΠΘΡΕΙΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

[1042/18] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽  

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των 

προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό 

φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, 

για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο 

από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα 

είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει 

ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 

ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ 

(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ 

οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi·++------------------------------------------ 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

[] Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 



 

  

74 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ 

μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά 

κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiii: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ 
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

[…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει 

ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ 

των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxliii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxliv. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, 

ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν 

τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ 

του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣOΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΚΔΚΔΡΗ 

  

 

  

Η  Η ζπληάμαζα 

 

Ο Τπεχζπλνο ηνπ  Γξ. 

Πξνκεζεηψλ 

Η Πξντζηακέλε 

Σκ. Πξνκεζεηψλ 

O Πξντζηάκελνο 

 Οηθ/θήο Τπνδ\λζεο 

Η Πξντζηακέλε 

Σερληθήο Γ/λζεο 

Η Πξντζηακέλε      

Γ\θήο  

Γηεχζπλζεο 

     Φ.Λάδνπ   Κνπζηνπξήο Π.  Γ. 

Παλαγησηνπνχινπ 

       Ι. Πηιάηεο  Γ.Γεσξγαλά Α.Παπαρξήζηνπ 
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 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) 

μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

1
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ 

μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ 

και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει 

τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι 

οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ 

δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

1
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

1
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

1
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

1
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια 

που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 

περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι 

επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

1
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

1
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, 

ς. 42). 

1
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται 

ωσ “διαφκορά”. 

1
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ 

ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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1
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

1
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ 

αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ 

αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

1
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 

εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

1
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ 

διατάξεισ.". 

1
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ 

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

1
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

1
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, 

κατ᾽  εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των 

μζτρων που λιφκθκαν.  

1
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 

τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

1
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 

ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 
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οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ 

των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι 

ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

1
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

1
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

1
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

1
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

1
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

1
 Πρβλ άρκρο 48. 

1
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

1
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο 

(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

1
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται 

ςτο Παράρτθμα αυτό. 

1
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

1
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

1
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

1
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

1
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

1
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

1
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

1
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα 

ΣΕΤΔ. 
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1
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, 

εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

1
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου 

για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ 

ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

1
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

1
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

1
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. 

Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν 

εν λόγω πρόςβαςθ.  
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i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) 

μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ 

μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ 

και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
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 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει 

τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι 

οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ 

δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια 

που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 

περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι 

επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, 

ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται 

ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ 

ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ 

αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ 

αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
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xiv

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 

εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ 

διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ 

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, 

κατ᾽  εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των 

μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 

τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 

ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ 

των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι 

ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xxv

 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται 

ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν 

τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν 

τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xl
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα 

ΣΕΤΔ. 

xli
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, 

εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xlii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου 

για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ 

ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
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xliv

 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. 

Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν 

εν λόγω πρόςβαςθ.  


