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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                Αζήλα:7-5-2019 

1ε .Ξε ΑΡΡΗΘΖΠ       Αξ. πξση.13456  
Γ.Λ.Α. «Γ. ΓΔΛΛΖΚΑΡΑΠ»  
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο  
πνδηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ  
Ρκήκα  Ξξνκεζεηψλ   
Ξιεξνθνξίεο: Διέλε Ιαγνχ  
Ρειέθσλν: 213 2033935 
E-mail: e.lagou@gna-gennimatas.gr 

 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΡΝ Ξ’ ΑΟ. 25/19 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ  ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ  ΠΔ 

ΣΥΟΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ, ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 
58.478,00 € (ΞΙΔΝΛ ΡΝ ΦΞΑ ), ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ 

ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ (Σακειόηεξε Ρηκή). 

Δίδνο δηαγσληζκνχ Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

Θξηηήξην Θαηαθχξσζεο 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά 

(Σακειφηεξε Ρηκή) 

 

Σξφλνο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
                   20/5/2019 

ώξα 11:00 πκ. 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ 
ηζηνζειίδεο  ΘΖΚΓΖΠ –ΓΗΑΓΔΗΑ-
ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

(www.gna-gennimatas.gr) 

                     8/5/2019 

Ρφπνο Γηελέξγεηαο 

ΓΛΑ «Γ. Γελλεκαηάο» 

Ραρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Κεζνγείσλ 
154, Αζήλα Ρ.Θ. 11527 

Ξεξηγξαθή Θαηεγνξίαο 

«Νηθνδνκηθέο  εξγαζίεο ζπληήξεζεο  
ζε ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ» κε 
(CPV:50800000-3 
 

 

Ξξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε 
58.478,00€ (πιένλ ηνπ ΦΞΑ) ήηνη 

72.512,72 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΞΑ) 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 

mailto:e.lagou@gna-gennimatas.gr
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Πεκείσζε: Νη ζπκκεηέρνληεο ζα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο γηα ην ρξφλν θαη ην 
ηφπν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Ρν Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α’/8.8.2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, 
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)». 

2. Ρν Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α/4-04-2005), «Ξεξηθεξεηαθή Ππγθξφηεζε ηνπ 
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, §1α ηνπ Λ. 
3527/2007.  

3.  Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, παξάγξαθνο 7Α θαη 15, παξάγξαθνο 2 ηνπ 
Λ.2889/2001, «Βειηίσζε θαη   Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ  Ππζηήκαηνο 
γείαο & άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Ρν Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 212/η. Α’) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

5. Ρν Λ.3918/11 (ΦΔΘ 31/η. Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
Λ. 4412/2016.  

6. Ρν Λ. 4254/2014 (ΦΔΘ 85/η. Α΄/2014) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Λ. 4046/2012 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

7. Tν αξζ. 4 ηνπ Λ. 4542/2018, ζηελ  παξάγξαθν Β ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη:  
«Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ 
πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη ζην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ 
Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο.» 

   8.Tελ ππ’. αξηζ. πξση. 57/18-12-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:ΤΔΕ04690ΥΛ-Γ06) κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε ν ππνβαιφκελνο πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 38.293.242,05€ πιένλ ΦΞΑ, ήηνη 46.094.914,98 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, ν νπνίνο αθνξά ζηηο ζπκβάζεηο αξκνδηφηεηαο 
ηνπ Λνζνθνκείνπ καο, σο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ην επφκελν έηνο. Πηνλ ελ 
ιφγσ πίλαθα έρεη εληαρζεί ε «Ξαξνρή πεξεζηψλ γηα αλαθαηλίζεηο, 
δηακνξθψζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ρψξσλ θαη θιηληθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ 
(CPV:50800000-3)» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  100.000€ πιένλ ΦΞΑ, ήηνη 
124.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

   9. Tν ππ’.αξηζ. πξση. 3538/5-2-2019 έγγξαθν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο  ηνπ 
Λνζνθνκείνπ,  κε  αλαιπηηθφ πίλαθα αηηεκάησλ  επηζθεπψλ  θαη εξγαζηψλ  
ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ  ηνπ Λνζνθνκείνπ,  ησλ  ηερληθψλ   πεξηγξάθσλ  θαη 
ηεο  πξνεθηηκνχκελεο  ζπλνιηθήο δαπάλεο απηψλ. 

   10.Ρελ ππ’. αξηζ. πξση. 10/25-2-2019 (Θέκα:22ν) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνχιηνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε 
ΑΓΑ:61ΤΤ4690ΥΛ-7ΔΣ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: 
1) Ζ ζθνπηκφηεηα εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ αλά Θιηληθέο –Ρκήκαηα ζπλνπηηθή 
ηερληθή πεξηγξαθή πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη ηνπο 
πξνεθηηκνχκελνπο πξνυπνινγηζκνχο, σο εμήο:  
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1.ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΑΠΡΟΔΛΡΔΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ ΠΡΝΛ 4Ν 
ΝΟΝΦΝ ΡΝ ΘΡΗΟΗΝ 1, πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 7.370,00€ 
πιένλ ΦΞΑ,  
2.ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΟΔΚΑΡΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ ΠΡΝΛ 3Ν 
ΝΟΝΦΝ ΡΝ ΘΡΗΟΗΝ 2, πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 8.250,00 € 
πιένλ ΦΞΑ, 
3.ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΥΟΙ-ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ 
ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ ΠΡΝ ΗΠΝΓΔΗΝ ΡΝ ΘΡΗΟΗΝ 1, πξνεθηηκψκελνπ 
πξνυπνινγηζκνχ 17.605,00 € πιένλ ΦΞΑ, 
4.ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΡΝ 
Α΄ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ (ΘΡΗΟΗΝ 2), πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 
10.400,00 € πιένλ ΦΞΑ, 
5.ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ (ΝΟΝΙΝΓΗΘΝ- 
ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ-ΥΟΙ-ΑΛΑΛΖΤΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΟΝΚΝ) ΡΝ 3Ν ΝΟΝΦΝ 
ΘΡΗΟΗΝ 3, πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 9.700,00 € πιένλ ΦΞΑ, 
6.ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ ΠΡΖΛ Α΄ΝΟΘΝΞΑΗΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ, ΠΡΝΛ 2ν 
ΝΟΝΦΝ ΡΝ ΘΡΗΟΗΝ 2, πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 1.448,00€ 
πιένλ ΦΞΑ, θαη,    
7.ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ- ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΠΔ 
ΡΚΖΚΑΡΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (επέθηαζε ηνπ γξαθείνπ εηδηθεπφκελσλ 
ηαηξψλ ηνπ Λεπξνρεηξνπξγηθνχ Ρκήκαηνο, δεκηνπξγία ελφο λένπ γξαθείνπ 
ηαηξψλ ζην Οεπκαηνινγηθφ Ρκήκα, λέν γξαθείν πξντζηακέλνπ ζηε Κνλάδα 
Βξαρείαο Λνζειείαο θαζψο θαη δηάλνημε ηεο αλακνλήο σο εληαίνπ ρψξνπ 
ζηνλ 3ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ 2), πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 3.705,00 
€ πιένλ ΦΞΑ.   

 2) Ζ ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο 
ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ αλά Θιηληθέο –Ρκήκαηα ηερληθή 
πεξηγξαθή πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία γηα ηα αλσηέξσ 
έξγα (ζρεηηθά ηα ππ΄αξηζκ. 3538/5-2-2019, 1691/18-1-2019 θαη 3537/5-
2-2019 έγγξαθα Γ/λζεο Ρερληθήο πεξεζίαο), ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο 
δαπάλεο 58.478,00€ πιένλ ΦΞΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (ρακειφηεξε 
ηηκή), κε αλάξηεζε απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ (www.gna-
gennimatas.gr) θαη ζηνπο  ηζηφηνπνπο ΓΗΑΓΔΗΑ θαη ΘΖΚΓΖΠ.  

  3) Ζ Ρερληθή πεξεζία λα ζπληάμεη αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή-
πξνδηαγξαθέο γηα ηα αλσηέξσ έξγα,   ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο δαπάλεο 
58.478,00€ πιένλ ΦΞΑ.   

  4)Ζ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  

  5) Ν νξηζκφο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
11.Ρελ ππ’. αξηζ πξση. 7488/5-3-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ 

(αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:6Ν0Α4690ΥΛ-1Σ5) κε ηελ νπνία 
ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα επηζθεπέο θαη 
εξγαζίεο   ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ  ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

  12. Tελ ππ’. αξηζ. πξση. 13/27-3-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:6ZZΗ4690ΥΛ-5ΓΜ) κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθαλ:  

 1)Ρν ππ.΄αξηζκ. 8486/15-3-2019 πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα 
«Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ», βάζεη ηεο 
ππ’. αξηζκ. 10/25-2-2019 (ζέκα 22ν) απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, 
πνπ ζπληάρζεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ απφ ηελ νξηζζείζα αξκφδηα επηηξνπή, 
πξνεθηηκψκελεο δαπάλεο 58.478,00€ πιένλ ΦΞΑ.  
2) Ζ ζθνπηκφηεηα εθηέιεζεο (πιελ φζσλ εξγαζηψλ εγθξίζεθαλ κε ηελ 
αλσηέξσ απφθαζε Γ.Π.) θαη ησλ εξγαζηψλ επηζθεπψλ πνπ θξίλνληαη 

http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
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επείγνπζεο ζην Νηθνηξνθείν «ΡΝ ΠΞΗΡΗ ΡΝ ΖΙΗΝ» θαζψο θαη ζην 
Νηθνηξνθείν «ΑΓΓΔΙΗΑ», ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζην απφ 15-3-2019 εμσζπκβαηηθφ αίηεκα ηεο Ρερληθήο 
πεξεζίαο, πξνεθηηκψκελεο δαπάλεο 1.200,00€ πιένλ ΦΞΑ. 
3) Ρν Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ λα πξνβεί άκεζα ζηελ πξνθήξπμε Ππλνπηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζε ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ (βάζεη ηεο ππ΄αξηζκ. 
10/25-2-2019 (ζέκα 22ν) απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ) θαζψο θαη ζην 
Νηθνηξνθείν «ΡΝ ΠΞΗΡΗ ΡΝ ΖΙΗΝ» θαη ζην Νηθνηξνθείν «ΑΓΓΔΙΗΑ» 
(ζχκθσλα κε ην απφ 15-3-2019 εμσζπκβαηηθφ αίηεκα ηεο Ρερληθήο 
πεξεζίαο), ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο δαπάλεο 59.678,00€ πιένλ ΦΞΑ, κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, βάζεη 
ηηκήο πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), κε αλάξηεζε απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Λνζνθνκείνπ (www.gna-gennimatas.gr) θαη ζηνπο  ηζηφηνπνπο ΓΗΑΓΔΗΑ θαη 
ΘΖΚΓΖΠ.  

 13.Tελ ππ’. αξηζ. πξση. 13/27-3-2019 (ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ) απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε 
ΑΓΑ:ΥΔΛΚ4690ΥΛ-ΛΔΕ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ:  

1) Ρν ππ΄αξηζκ. 8486/15-3-2019 πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα 
«Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ», βάζεη ηεο 
ππ΄αξηζκ. 10/25-2-2019 (ζέκα 22ν) απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ 
ζπληάρζεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ απφ ηελ νξηζζείζα αξκφδηα επηηξνπή, 
πξνεθηηκψκελεο δαπάλεο 58.478,00€ πιένλ ΦΞΑ.  
2) Ρν Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ λα πξνβεί άκεζα ζηελ πξνθήξπμε Ππλνπηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζε ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ (βάζεη ηεο ππ΄αξηζκ. 
10/25-2-2019 (ζέκα 22ν) απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ), 
πξνεθηηκψκελεο ζπλνιηθήο δαπάλεο 58.478,00€ πιένλ ΦΞΑ, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, βάζεη ηηκήο 
πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), κε αλάξηεζε απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Λνζνθνκείνπ (www.gna-gennimatas.gr) θαη ζηνπο  ηζηφηνπνπο ΓΗΑΓΔΗΑ θαη 
ΘΖΚΓΖΠ.  

      14.Ρελ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ  
ζχκθσλα κε ηελ ππ’.αξηζ.πξση. 1378/21-3-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο 
πνρξέσζεο, αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:ΥΜ4Φ4690ΥΛ-Δ69.                                                               

 
 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 
           Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα  εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζε ρψξνπο 
ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε CPV:50800000-3, ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 
58.478,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ, ήηνη 72.512,72€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (Σακειόηεξε Ρηκή). 

 
 

                                                   ΑΟΘΟΝ 1 
ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 
/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν (θχξην) θάθειν, κε δπν 
αληίηππα,  ζηνλ νπνίν  πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 α. Ζ ιέμε «πξνζθνξά» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
 β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 γ. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ν ηίηινο απηήο. 

http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
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 δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα). 
Δληφο ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηξεηο (3) μερσξηζηνί 
ζθξαγηζκέλνη (ππν)θάθεινη, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», 
«Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», αληίζηνηρα. Δθηφο απφ ηηο 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο θαη νη ηξεηο (3) ελ ιφγσ (ππν)θάθεινη ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 α,1β,1γ,1δ θαη1ε.  

2. Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ πεξεζία εθπξφζεζκα, ζα επηζηξέθνληαη 
δίρσο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

3. Νη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ, βάζεη άξζξνπ 111, παξ. 18, 
Λ.4497, σο εμήο: 
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα ή δπν ζπλεδξηάζεηο θαηά ηελ 
θξίζε ηεο επηηξνπήο.  

4. Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί 
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 107,παξ.33 ηνπ Λ. 4497. 

5. Πχκθσλα κε ηνλ λ.4412 άξζξν 102, ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 
απηά εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα 
δεηεζνχλ. Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Λ. 4412/16. 

7.  Αλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή 
δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη δε θαη ζθξαγίδεη ηελ 
ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 

8.   Νη πξνζθνξέο θαη ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ζα 
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

9.   Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ 
ππεξεζία  πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα 
εθθξάδνληαη ζε επξψ (€). Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ 
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο ΦΞΑ. Απφ ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά 
θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, 
ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. Ξξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο 
ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

10.  Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ 
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην 
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19  

11. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή  νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα 
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ  εθπξνζψπεζεο. 



 

  

6 

 

12. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε 
Λνκνζεζία. 

13. Πε πεξίπησζε χπαξμεο ηζφηηκσλ /ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 90 παξ 1   Λ.4412/2016. 

14. Νη πξνζθνξέο θαη ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ζα 
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

15.  Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ 
ππεξεζία  πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα 
εθθξάδνληαη ζε επξψ (€) θαη δελ ζα  ππεξβαίλνπλ  ηελ ηηκή  ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 
ηηκψλ (εθφζνλ ππάξρεη) θαζψο  θαη ηελ ηειεπηαία ρακειφηεξε  ηηκή κε ηελ νπνία  
παξέρνληαλ  ζην Λνζνθνκείνπ νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο. Πηελ πξνζθεξφκελε 
ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε εθηφο ΦΞΑ. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη 
ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ 
αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή 
Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 
Ξξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ 
ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

16. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ 
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην 
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19. 

17. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα 
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

18. Νη ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
19. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 72 ηνπ λ.4412. 

Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο 
λα ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ.   

20. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε 
Λνκνζεζία. 

21. Ρν λνζνθνκείν δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ 
αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 

22.  Ν πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο 
απηνχο. 

23. Oη πξνζθνξέο  θαη ηα πεξηιακβαλφκελα   ζε απηέο  ζηνηρεία (κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
απνδεηθηηθά έγγξαθα άξζξν 107 παξ.4 ηνπ Λφκνπ 4497/2017)  ζπληάζζνληαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη  απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο  ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά  
εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο  ηεο 5εο.10.1961 πνπ θπξψζεθε  κε ην Λφκν 
1497/1984 (Α΄’188). Δπηηξέπεηαη  ε θαηάζεζε  νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ έγγξαθνπ 
θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηελ κνξθή 
επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 
έγγξαθν  απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ  
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ  ζθξαγίδα «Apostile» ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο 
Σάγεο  ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή  πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά 
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ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη  53 ηνπ  Θψδηθα  πεξί Γηθεγνξψλ. 
Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα  ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε  είηε  απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά  ηηο δηαηάμεηο 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά  λφκν αξκφδην  ηεο ρψξαο  ζηελ 
νπνία έρεη  ζπληαζεί  ην έγγξαθν ( άξζξν 92 παξ. 4 Λ.4412/16) φπσο ηζρχεη. 

24.Νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε  θαζνξίδνπλ ηηο 
επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-ππνςεθίσλ. Γηα ζέκαηα κε 
ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ 
ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, .Α. 
Θ..Α. θιπ.) φζν θαη απφ ηελ ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία 
πινπνίεζεο πξνκεζεηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
Θεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ. 
 

 
                ΑΟΘΟΝ 2   

                      ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ-ΞΙΖΟΥΚΖ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
 

1.Ζ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα 
Λ.Ξ.Γ.Γ (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 200, Λ.4412/2016 θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

2.Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

3.Θξαηήζεηο: 
 1)Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 
4, Λ.4412/2016  φπσο ηζρχεη). 
 2)Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο 
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 
 3) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, 
ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο  ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, 
ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΦΔΘ 969/η. 
Β’/22.03.2017). 
 4) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο 
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 
 5) Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ηνπ Λ. 
3580/2007. 
 6) Δπίζεο, ν  αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά 
θαη ινηπά  έμνδα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ  θαη κε 
φιεο ηηο λφκηκεο   θξαηήζεηο ή εηζθνξέο 
 7) Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.   

 8)Όιεο νη θξαηήζεηο  ππνινγίδνληαη  επί  ηεο θαζαξήο  αμίαο, ρσξίο ΦΞΑ. 

 9) 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ. 
        (φπσο απηέο ηζρχνπλ). 
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                                              ΑΟΘΟΝ 3 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ.4412/16. Δπηπξφζζεηα έρεη 
αλαξηεζεί  ζηνλ ηζηφηνπν ΓΗΑΓΔΗΑ  θαζώο  θαη  ζηελ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (www.gna-gennimatas.gr).     
                                    

                                           ΑΟΘΟΝ 4 
                          ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο νξίδεη ν 
Λ.4412/2016(άξζξν 97,παξ.4), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, 
πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ 
ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί φπσο νξίδεη ν Λ.4412/2016 
(άξζξν 97,παξ.4). 
4. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην 
απνδερζεί.   
                                               
                                                  ΑΟΘΟΝ 5 

                     ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ  

Πχκθσλα κε ηνλ Λ.4412 άξζξν 103, ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα πξσηφηππα ή ηα θσηναληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 
(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014), ησλ θάησζη 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο : 
 
Α) ΦΔΘ ζύζηαζεο θαη ΦΔΘ ζπγθξόηεζεο ηεο εηαηξείαο 

Β) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Γ) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

Γ) Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε γηα: 
1) Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα 
ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 
2) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ Θξαηψλ – κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηε παξάγξαθν 
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο 
θαη φπσο νξίδεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα 
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3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, φπσο 
θπξψζεθε κε ην Λ.2803/2000. 
4) Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –
πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο 
5) Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/EK ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 3691/2008. 
6) Ξαηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηεο 
Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 4198/2013. 
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ.  

πφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: 

 θπζηθά πξφζσπα 
 νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. 
 δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. 
 Ξξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο γηα Α.Δ. 
 Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ 
Πε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

Δ) Ξηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο: 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

ΠΡ) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ε) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε 

δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήισζε πνπ ζα δειψλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Ζ) Ξηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΝΘ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη 

νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.  

Θ) Λόκηκε εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, εθφζνλ ππνβάιιεηαη απφ ηξίην. 
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     Ρα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

     Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξμνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη΄ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

     Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ. 4412/16, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (εάλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληαη πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

     Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηε θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.   

 

                                       ΑΟΘΟΝ  6                                    

                             ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

 

     

          ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Δ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

1 ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

2 ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

3 
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗΝ  ΧΡΛ- ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΙΟΓΔΙΟ ΣΟΤ ΚΣIΡΙΟΤ 1  

4 ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΤΟ ΦΩΡΟ ΤΟΥ Α’ ΦΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

5 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ( ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ- 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ- ΧΡΛ – ΑΝΑΝΗΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΟΜΟΤ) ΤΟΥ  3ου 

ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 
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6 ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΧΝ ΣΗΝ Α ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

7 
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  ΔΠΔΚΣΑΗ – ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ  ΓΡΑΦΔΙΧΝ  

Δ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

1. ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΑΠΡΟΔΛΡΔΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ 
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζηνλ 4ν 

φξνθν ηνπ θηηξίνπ 2 ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο ηεο Γαζηξεληεξνινγηθήο 

Θιηληθήο: 

 • Θάιαµνη λνζειείαο θαη wc  

 • Θάιακνο εκεξήζηαο λνζειείαο 

 • Δζσηεξηθφο δηάδξνκνο θιηληθήο 

 • Γξαθεία ηαηξψλ  

 • Βνεζεηηθνχο ρψξνπο  

 • Απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο  

 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 

Α/Α Έλδεημε εξγαζηώλ   Μνλ. Μέηξεζεο  Πνζόηεηα  

1 Υξσκαηηζκνί Σνηρνπνηίαο όισλ ησλ ρώξσλ 

ηεο Γαζηξεληεξνινγηθήο θιηληθήο. 

850,00m² πεξίπνπ.  

Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ - ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο  

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθό πιαζηηθό ρξώµα. 

Όπνπ απαηηείηαη, ζα πεξαζζνύλ ηόζεο επηπιένλ 

ζηξώζεηο, όζεο  ρξεηάδεηαη, ώζηε νη επηθάλεηεο  

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνύ ηνπο, λα 

είλαη νκνηνγελείο, ιείεο θαη λα κελ θεγγίδνπλ. 

 m2  850 

2 Βεξληθνρξσκαηηζκνί  μύιηλσλ επηθαλεηώλ( 

ζύξεο- θάζεο) Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ 

θαη θαηεζηξακκέλσλ πξνζηαηεπηηθώλ-  ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο  

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθή ξηπνιίλε  

ηεκ 18 

3 Βεξληθνρξσκαηηζκνί  κεηαιιηθώλ  επηθαλεηώλ- 

θάζεο, θαινξηθέξ. 

Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ - ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο  

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθό ληνπθόρξσκα 

ηεκ 17 
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4 Αιιαγή θαηεζηξακκέλσλ ςεπδνξνθώλ 

Ιδίνπ ηύπνπ θαη δηαζηάζεσλ κε ηηο ππάξρνπζεο  

Καη΄απνθνπή 1 

5 Απνθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ δαπέδνπ ζηελ 

είζνδν ηεο θιηληθήο θαη ζηε ζηάζε 

πξνζσπηθνύ. 20,00 m² πεξίπνπ 

Απνμήισζε ηνπ παιαηνύ θαηεζηξακκέλνπ  

δαπέδνπ. 

Θα γίλεη λέα επίζηξσζε από ρισξηνύρν 

πνιπβηλύιην (PVC) 

εκεηώλεηαη όηη όιεο νη εξγαζίεο απνμήισζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο δαπέδνπ ζα πεξηέρνπλ θαη ηα 
απαξαίηεηα πιηθά πέξα από ην δάπεδν πρ 
θνξδόληα, ζπλαξκνγέο, θνιιήκαηα, ζνβαληεπί, 
πιηθά πξνεξγαζίαο ππνζηξώκαηνο, κεηαθηλήζεηο 
γξαθείσλ θαη επίπισλ. 

 m2  20 

6 Ξπινπξγηθέο- αινπκηλνθαηεζθεπαζηηθέο  

εξγαζίεο  

Δπηζθεπή επηδαπέδηνπ εξκαξίνπ, αιιαγή κπάδαο 

ζηε βάζε ηνπ εξκαξίνπ, ζηε ζηάζε αδεξθώλ. 

Έιεγρνο θαη επηζθεπή ξνιώλ ζθίαζεο.  

Έιεγρνο θαη επηζθεπή ζηα πόκνια ζε όιεο ηηο 

ζύξεο ηεο θιηληθήο. Πεξηιακβάλνληαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ κεραληζκώλ ιεηηνπξγίαο όπνπ 

απηό απαηηείηαη. Παξάδνζε ζε πιήξε θαη αζθαιή  

ιεηηνπξγία. 

Καη΄απνθνπή 1 

7. Δπηζθεπέο ζηα ινπηξά  

Απνθαηάζηαζε ζπαζκέλσλ πιαθηδίσλ, ηνπηθό 

ζηνθάξηζµα όπνπ είλαη απαξαίηεην, θαζαξηζµόο 

ζηιηθνλώλ θιπ.θαη λέα εθαξκνγή ζηνπο αξκνύο 

πεξηκεηξηθά ζηηο ληνπδηέξεο θαη ηηο βάζεηο ιεθαλώλ. 

Καη΄απνθνπή 1 

 

2. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
  

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζηνλ 3ν 

φξνθν ηνπ θηηξίνπ 2 ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο ηεο Οεπκαηνινγηθήο θιηληθήο: 

 •  Δζσηεξηθφο δηάδξνκνο  

 •  Γξαθείν πξντζηακέλεο  

 •  Πηάζε πξνζσπηθνχ  

 •  Θάιαµνη λνζειείαο θαη wc  

 •  Θάιακνο εκεξήζηαο λνζειείαο 

 •  Γξαθεία ηαηξψλ  

 •  Βνεζεηηθνχο ρψξνπο  
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 •  Απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο  

 •  Θνηηψλαο ηαηξψλ εληφο ηεο θιηληθήο 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

Α/

Α 

Έλδεημε εξγαζηώλ   Μνλ. Μέηξεζεο  Πνζόηεηα  

1 Υξσκαηηζκνί Σνηρνπνηίαο όισλ ησλ ρώξσλ 

ηεο Ρεπκαηνινγηθήο  θιηληθήο. 

 1050,00m² πεξίπνπ.  

Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ - ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο 

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθό πιαζηηθό ρξώµα. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο πγξαζίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνπο ζαιάκνπο. 

 m2  1050 

2  Βεξληθνρξσκαηηζκνί  κεηαιιηθώλ  

επηθαλεηώλ- θάζεο θαη θαινξηθέξ  

Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ -  ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο 

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθό ληνπθόρξσκα 

ηεκ 18 

3 Βεξληθνρξσκαηηζκνί  μύιηλσλ  επηθαλεηώλ- 

θάζεο θαη ζύξεο 

Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ θαη 

θαηεζηξακκέλσλ πξνζηαηεπηηθώλ-  ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο  

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθή ξηπνιίλε 

ηεκ 17 

4 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο  

Αληηθαηάζηαζε πάγθνπ θνπδίλαο 2,30 κέηξα 

κήθνπο- εξκαξίσλ θάησ από ηνλ πάγθν -ληπηήξα-

κπαηαξίαο.(ηδίνπ ηύπνπ θαη δηαζηάζεσλ κε ηα 

ππάξρνληα) 

Έιεγρνο θαη επηζθεπή ζηα πόκνια- θιεηδαξηέο ζε 

όιεο ηηο ζύξεο ηεο θιηληθήο. 

Καη΄απνθνπή 1 

5 Αιιαγή θαηεζηξακκέλσλ ςεπδνξνθώλ  

Ιδίνπ ηύπνπ θαη δηαζηάζεσλ κε ηηο ππάξρνπζεο 

Καη΄απνθνπή 1 

 

3. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗΝ  ΧΡΛ- ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΙΟΓΔΙΟ ΣΟΤ ΚΣIΡΙΟΤ 1  

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζην ηζφγεην 

ηνπ θηηξίνπ 1 ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο: 

 • Γξαθείν πξντζηακέλεο  
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 • Πηάζε πξνζσπηθνχ  

•  Θνπδίλα θιηληθήο  

 • Θάιαµνη λνζειείαο θαη wc  

 • Γξαθεία ηαηξψλ –εμσηεξηθά ηαηξεία –εμεηαζηήξηα αζζελψλ  

 • Γξακκαηεία –γξαθείν δηεπζπληνχ  

 • Βνεζεηηθνχο ρψξνπο  

 • Απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο  

 • Αλακνλέο θαη δηάδξνκνη ηεο θιηληθήο  

 • Θεληξηθή είζνδνο ηνπ Θηηξίνπ 1 θαη ρψξσλ αλακνλήο   

 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 

Α/

Α 

Έλδεημε εξγαζηώλ  ΩΡΛ- ΓΤΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  Μνλ. Μέηξεζεο  Πνζόηεηα  

1 Καζαηξέζεηο – απνμειώζεηο  

Απνμήισζε ληπηήξα ζε wc  

Καη΄απνθνπή  1 

2 Βεξληθνρξσκαηηζκνί  μύιηλσλ επηθαλεηώλ( 

ζύξεο- θάζεο) 

Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ θαη 

θαηεζηξακκέλσλ πξνζηαηεπηηθώλ-  ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο  

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθή ξηπνιίλε 

ηεκ 13 

3  Βεξληθνρξσκαηηζκνί  κεηαιιηθώλ  

επηθαλεηώλ- θάζεο ζπξώλ θαη θαινξηθέξ  

Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ - ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο  

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθό ληνπθόρξσκα 

Σεκ. ζπξώλ  

 

Σεκ. θαινξηθέξ 

52 

 

26 

4 Υξσκαηηζκνί Σνηρνπνηίαο- νξνθήο  όισλ ησλ 

ρώξσλ ηεο ΧΡΛ- Γπλαηθνινγηθήο θιηληθήο 

1580,00m² πεξίπνπ.  

Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ - ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο 

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθό πιαζηηθό ρξώµα. 

ηνπο ζαιάκνπο αζζελώλ απνθαηάζηαζε 

μεθνιιεκέλσλ πξνζηαηεπηηθώλ ηνίρνπ θαη γσληώλ. 

 m2  1580 

5 Ξπινπξγηθέο- αινπκηλνθαηεζθεπαζηηθέο  

εξγαζίεο  

Καηαζθεπή 8 λέσλ εξκαξίσλ απνδπηεξίσλ . 

Σα εξκάξηα ζηα απνδπηήξηα ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από MDF πάρνπο 19 mm, ζα 

Καη΄απνθνπή 1 
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επελδύνληαη ζην εζσηεξηθό κε ιεπθή κειακίλε ελώ 

ηα ληνπιαπόθπιια ζα είλαη επελδεδπκέλα κε 

θνξκάτθα πάρνπο 0,8 mm. Οη ληνπιάπεο ησλ 

απνδπηεξίσλ ζα έρνπλ έλα ηκήκα γηα ην θξέκαζκα 

ησλ ξνύρσλ θαη έλα ηκήκα κε ξάθηα ζηαζεξά θαη 

ζπξηάξηα, ζα θιεηδώλνπλ θαη ζα έρνπλ αλνμείδσηα 

πόκνια. Σα ξάθηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ από MDF, 

πάρνπο 16 mm θαη ζα επελδπζνύλ κε κειακίλε θαη 

ζηηο δύν πιεπξέο. Σα θύιια ησλ ζπξώλ ζα 

αλαξηεζνύλ κε θξπθνύο κεληεζέδεο, κε ηζρπξό 

ειαηήξην, ώζηε λα έρνπλ ηε δύλακε λα θξαηνύλ ηα 

θύιια ζε ηειείσο θιεηζηή ζέζε. Οη επαθέο ησλ 

εξκαξίσλ κε ηα ηνηρώκαηα θιπ. δνκηθά ζηνηρεία, ζα 

ζθξαγίδνληαη κε ζηιηθόλε αλαιόγνπ ρξώκαηνο, ή 

εθόζνλ δελ ππάξρεη ρξώκα ζπγγελέο, κε άρξσκε 

ζηιηθόλε. Όια ηα μύιηλα εξκάξηα ζα θέξνπλ 

θιεηδαξηέο αζθαιείαο ζε όια ηα θύιια. Όια ηα 

νιόζσκα εξκάξηα ζα εδξάδνληαη επί δαπέδνπ. 

Έιεγρνο θαη επηζθεπή ζηα πόκνια- θιεηδαξηέο ζε 

όιεο ηηο ζύξεο ηεο θιηληθήο. 

 Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ πιατλνύ 

ζηαζεξνύ κέξνπο ηεο ζύξαο αινπκηλίνπ ηεο 

θεληξηθήο εηζόδνπ κε ειεγρόκελε δηέιεπζε ζηελ 

θιηληθή. Παξάδνζε ζε πιήξε θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία.  

6 Αιιαγή θαηεζηξακκέλσλ ςεπδνξνθώλ 

Ιδίνπ ηύπνπ θαη δηαζηάζεσλ κε ηηο ππάξρνπζεο 

Καη΄απνθνπή 1 

 

Α/Α Έλδεημε εξγαζηώλ  ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΓΟΤ 

ΚΣΙΡΙΟΤ 1 

 Μνλ. Μέηξεζεο  Πνζόηεηα  

1. Καζαηξέζεηο – απνμειώζεηο  

(Ξύιηλα πξνζηαηεπηηθά ηνίρνπ- κεηαιιηθέο ζύξεο) 

Σνπηθή απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζε ηνίρνπο θαη 

παηώκαηα. 

Καη΄απνθνπή  1 

2  Υξσκαηηζκνί Σνηρνπνηίαο 

486,00m² πεξίπνπ  

Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ - ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο 

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθό πιαζηηθό ρξώµα. 

 m2  468 

3 Βεξληθνρξσκαηηζκνί  μύιηλσλ επηθαλεηώλ Καη΄απνθνπή 1 
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Απόμεζε παιαηώλ ρξσµαηηζµώλ θαη 

θαηεζηξακκέλσλ πξνζηαηεπηηθώλ -  ηξίςηµν- 

ζηνθάξηζµα  – ηνπηθό αζηάξσµα θαη ρξσκαηηζκόο  

δύν (2) ρεξηώλ µε νηθνινγηθή ξηπνιίλε 

4 Βαθή κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ (ζπξώλ 

αλειθπζηήξσλ θαη θαζώλ, ζσκάησλ θαινξηθέξ-  

δηαθόξσλ ζσιελώζεσλ)  

Καη΄απνθνπή 1 

5 Αληηθαηάζηαζε γύςηλσλ δηαθνζκεηηθώλ ζηελ 

αλακνλή ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ. 

Μέηξα  20 

6 Λεηόηξηςε θαη ζηίιβσζε καξκάξηλνπ δαπέδνπ 

θαζώο θαη αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ 

καξκάξηλσλ πιαθώλ ηεο εηζόδνπ. 

Θα γίλεη επηδηόξζσζε ζε ραιαζκέλα κάξκαξα θαη 

επηζθεπή καξκάξσλ κε ηξύπεο κε εηδηθό πιηθό, 

ηξίςηκν, γπάιηζκα θαη αδηαβξνρνπνίεζε. 

Καη΄απνθνπή 1 

 

4. ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΡΝ Α’ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ   

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 

ζην Α’ Σεηξνπξγείν ηνπ θηηξίνπ 2 ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο: 

 

• Γξαθείν πξντζηακέλνπ  

 • Αλάπαπζε πξνζσπηθνχ  

 • Αλάλεςε  

 • Σεηξνπξγηθέο Αίζνπζεο  

 • Γξαθεία ηαηξψλ - αλαηζζεζηνιφγσλ   

 • Βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη wc 

 • Απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο  

•  Απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ  

• Αλακνλέο θαη δηάδξνκνη ησλ ρεηξνπξγείσλ 

 

Α/

Α 

Έλδεημε εξγαζηώλ  Α’ Υεηξνπξγείνπ  Μνλ. Μέηξεζεο  Πνζόηεηα  

1. Καζαηξέζεηο – απνμειώζεηο  

(Γάπεδα θαη ζύξα αινπκηλίνπ είζνδνο αλάλεςεο). 

Καη΄απνθνπή  1 

2 Βεξληθνρξσκαηηζκνί  μύιηλσλ επηθαλεηώλ( 

ζύξεο- θάζεο) Θα ρξσκαηηζζνύλ όιεο νη ζύξεο 

ησλ αλειθπζηήξσλ   – θάζεο  ησλ  ηαηξείσλ, ησλ 

Υεηξνπξγηθώλ  αηζνπζώλ, βνεζεηηθώλ ρώξσλ, ησλ 

WC, κεηαιιηθώλ  επηθαλεηώλ, κε ξηπνιίλε λεξνύ 

άνζκε, νηθνινγηθή, αξίζηεο πνηόηεηαο, απόρξσζεο 

επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, κεηά θαηάιιειεο 

ηεκ 5 



 

  

17 

 

πξνεξγαζίαο, ζε δύν ζηξώζεηο. 

 

3 Βεξληθνρξσκαηηζκνί  κεηαιιηθώλ  επηθαλεηώλ- 

θάζεο- ζσιελώζεσλ. Θα ρξσκαηηζζνύλ όιεο νη 

ζύξεο – θάζεο  ησλ  γξαθείσλ , ησλ Υεηξνπξγηθώλ  

αηζνπζώλ , βνεζεηηθώλ ρώξσλ, απνδπηεξίσλ, ησλ 

WC, μύιηλσλ επηθαλεηώλ ,κε ξηπνιίλε λεξνύ 

άνζκε, νηθνινγηθή, αξίζηεο πνηόηεηαο , 

απόρξσζεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, κεηά 

θαηάιιειεο πξνεξγαζίαο ,ζε δύν ζηξώζεηο. 

ηεκ 17 

4  Υξσκαηηζκνί Σνηρνπνηίαο κε ξηπνιίλε λεξνύ , 

άνζκε, νηθνινγηθή , αξίζηεο πνηόηεηαο θαηάιιειε 

γηα ρώξνπο Υεηξνπξγείσλ 

 

 m2  800 

5 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο  

Απνμήισζε θαηεζηξακκέλεο κπάδαο ζε εξκάξηα 

ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνύ θαη ηνπνζέηεζε λέαο. 

Καηαζθεπή ελδηάκεζσλ ξαθηώλ ζε ππάξρνληα 

εξκάξηα απνζήθεπζεο πιηθώλ Υεηξνπξγείνπ. 

Έιεγρνο θαη επηζθεπή ζε όια ηα θνπθώκαηα 

(εζσηεξηθά –εμσηεξηθά) αινπκηλίνπ (ζύξεο- 

παξάζπξα) πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ, 

πξνζσπηθνύ θαη αζζελώλ.  Πεξηιακβάλνληαη  

αληηθαηάζηαζε ησλ κεραληζκώλ ιεηηνπξγίαο,  

κεληεζέδσλ, θιεηδαξηώλ θαη πόκνισλ  όπνπ απηό 

απαηηείηαη. 

Δπίζεο έιεγρνο θαη επηζθεπή ζε όια ηα μύιηλα 

εξκάξηα. Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηώλ, κεληεζέδσλ 

θαη ζε πόκνια όπνπ θξηζεί απαξαίηεην γηα αζθαιή 

ιεηηνπξγία 

Καη΄απνθνπή 1 

6 Αληηθαηάζηαζε θεληξηθήο ζύξαο εηζόδνπ κε λέα 
αινπκηλίνπ από θξάκαηα αινπκηλίνπ 
ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο πνπ ππνρξενύληαη λα 
αθνινπζνύλ ηηο πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο 
βάζεη πηζηνπνηεηηθώλ επίζεκσλ θνξέσλ . 
Η νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή ηεο ζύξαο  ζα πξέπεη 
λα έρεη ηε ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ησλ δνθηκώλ πνπ έρεη 
ππνζηεί.  
Η ζύξα  ζα θέξεη, θιεηδαξηά , πόκνια (ρεηξνιαβέο), 

ζύξηε θαη κεραληζκό επαλαθνξάο . 

ύλδεζε κε ην πθηζηάκελν  ACCESS  CONTROL 

(πιεθηξνιόγην αλνίγκαηνο)   
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6 Γάπεδα  είζνδνο αλάλεςεο Σνπνζέηεζε λένπ 

πιαζηηθνύ δαπέδνπ PVC πάρνπο 2mm θαη 

πιάηνπο 2,00m. Σν ζνβαηεπί ζα είλαη από ην ίδην 

πιηθό ην νπνίν ζα γπξίζεη κε εηδηθό θακπύιν 

δηακνξθσηή. 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ ζα γίλεη θνιιεηά επί 

ηνπ δαπέδνπ κε εηδηθή θόιια λενπξεληθήο βάζεο. 

ηε  ζπλέρεηα νη αξκνί ζα θνιιεζνύλ από 

εμεηδηθεπκέλν ηερλίηε κε εηδηθά εξγαιεία θαη εηδηθό 

ζεξκνθνιιεηηθό θνξδόλη Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα 

θέξεη πςειή αλζεθηηθόηεηα ζηε ζθιεξή ρξήζε θαη 

κεγάιε επθακςία, ηδίνπ ρξώκαηνο  κε ην ππάξρσλ 

δάπεδν ηνπ Υεηξνπξγείνπ 

Σνπνζέηεζε αγώγηκνπ δαπέδνπ πάρνπο 2mm 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αγώγηκνπ αληηζηαηηθνύ 

δαπέδνπ πάρνπο 2mm , κε κεγάιε αληνρή ζηα 

ρεκηθά θαη ζηελ ζθιεξή θαηαπόλεζε από ηνλ 

ηξνρήιαην εμνπιηζκό ηνπ ρεηξνπξγείνπ, 

απνρξώζεσο επηινγήο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο . 

ηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο  4 θαη  5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε όινπ ηνπ αγώγηκνπ 

δαπέδνπ ελώ ζηηο άιιεο ρεηξνπξγηθέο  αίζνπζεο  

κεξηθή αληηθαηάζηαζε (πιαθηδίσλ ή ξνινύ) θάησ 

από ηα ρεηξνπξγηθά θξεβάηηα  

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο αίζνπζεο 4 θαη 5 θάησ 

από ην δάπεδν θαη ππό κνξθή πιέγκαηνο ζα 

ηνπνζεηεζεί θύιιν ραιθνύ 2 cm θάξδνπο, ην 

νπνίν θαη ζα γεηώλεηαη ζηελ Ιζνδπλακηθή  

γείσζε ηνπ Υεηξνπξγείνπ. 

Δπίζεο ηνπνζέηεζε θνξδνληνύ αγώγηκνπ δαπέδνπ 

ζε ζεκεία πνπ έρεη θαηαζηξαθεί ή απνμεισζεί ην 

παιαηό, ζηηο αίζνπζεο ησλ ρεηξνπξγείσλ θάησ από 

ηα ρεηξνπξγηθά θξεβάηηα.  

Καη΄απνθνπή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

10 Τδξαπιηθέο εξγαζίεο 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λεξνρύηε κε πάγθν θαη 

εξκάξην από θάησ γηα ην ρώξν ηεο αλάλεςεο. 

Καηαζθεπή λέσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο (δεζηνύ – 

θξύνπ), απνρέηεπζεο από πξνθείκελν ρώξν 

(αθάιππηνο). Η ζηήξημε ηνπ λεξνρύηε λα είλαη 

επηηνίρηα θαη επηδαπέδηα. Σνπνζέηεζε θεξακηθώλ 

πιαθηδίσλ ζην ηνίρν γηα πξνζηαζία από ηα λεξά.  

Να δηαζέηεη κνλάδα αλάκημεο δηαλνκήο 

δεζηνύ/θξύνπ λεξνύ. 
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Έλα (1)δηαλνκέα ζαπνπληνύ, θαηαζθεπαζκέλν από 

αινπκίλην, ρσξεηηθόηεηαο 1000ml ηνπιάρηζηνλ. 

Έλα (1)δηαλνκέα απνιπκαληηθνύ, θαηαζθεπαζκέλν 

από αινπκίλην, ρσξεηηθόηεηαο 1000ml 

ηνπιάρηζηνλ. 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ 900 Υ 650 Υ 

900(ΜρΠρΤ) Βάζνο λεξνρύηε 200mm πεξίπνπ. 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε όισλ ησλ 

παξειθόκελσλ πιηθώλ (ζσιήλεο, ξαθόξ, 

πξνζζήθεο, επεθηάζεηο θιπ ) θαη κηθξνπιηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία. 

ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΧΝ ΚΑΙ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

Μεηαθνξά ππαξρόλησλ εξκαξίσλ. Σα εξκάξηα 

είλαη ζηεξεσκέλα ζηνλ ηνίρν. Θα γίλεη 

απνζπλαξκνιόγεζε ησλ εξκαξίσλ, κεηαθνξά κεηά 

πξνζνρήο απηώλ  θαη επαλαηνπνζέηεζε ζε λέα 

ζέζε  πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία, ώζηε 

λα δεκηνπξγεζεί  ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

λεξνρύηε. 

ηα εξκάξηα ζα γίλεη επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε 

θζαξκέλσλ ζηνηρείσλ ληνπιαπηώλ θαη θιεηδαξηώλ 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο.  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΔΡΜΑΡΙΩΝ  1 .(2.20Υ 

2.40) 2. (1.40Υ 2.10)ΚΑΙ 3.(0.90Υ2.40)  

9 Ρόιεξ ζθίαζεο 

Ρόιεξ  κε πιεπξηθό κεραληζκό αιπζίδαο θαη 

πιαζηηθνπνηεκέλν ύθαζκα πςειήο πνηόηεηαο 

ρξώκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο (εκηδηαπεξαηό 

–Black out) 

 

 

Σεκ 

 

 

 

 

6 

10 Αλνμείδσηα ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνίρσλ. 

Θα ηνπνζεηεζνύλ ζην δηάδξνκν πιεζίνλ ησλ 

αλειθπζηήξσλ  θαη ζηελ είζνδν ηεο αλάλεςεο γηα 

πξνζηαζία από ηα  ηξνρήιαηα κεηαθνξάο πιηθνύ 

θαη ηα θνξεία.  

Η πξώηε ύιε είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο 

θαηεγνξίαο 18/8 AISI 304 ζαηηλέ κε πάρνο 1,5mm 

ή 1,0 mm ή 2,0mm θαηά απαίηεζε. Θα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε ύςνο έσο 91 cm από ην ηειηθά 

δηακνξθσκέλν δάπεδν θαη ζε θάζε εθηεζεηκέλε 

ΚΑ 1 
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γσλία ζα ηνπνζεηεζνύλ πξνζηαηεπηηθά 

γσληόθξαλα από ην ζνβαηεπί κέρξη ύςνπο 91cm 

από ην ηειηθό δάπεδν. 

 

5. ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ ( ΝΟΝΙΝΓΗΘΝ- 
ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ- ΥΟΙ – ΑΛΑΛΖΤΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΟΝΚΝ) ΡΝ  3νπ 
ΝΟΝΦΝ ΘΡΗΟΗΝ 1 

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 

ζηα Σεηξνπξγεία ( Νπξνινγηθφ- Γπλαηθνινγηθφ- ΥΟΙ –Αλάλεςεο θαη 

Γηαδξφκνπ) ζηνλ ηξίην φξνθν ηνπ θηηξίνπ 1 θαη ζηνπο αθφινπζνπο 

ρψξνπο: 

 

• Γξαθείν πξντζηακέλεο  

 • Αλάπαπζε πξνζσπηθνχ  

 • Αλάλεςε  

 • Σεηξνπξγηθέο Αίζνπζεο   

 • Γξαθεία ηαηξψλ - αλαηζζεζηνιφγσλ   

 • Βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη wc 

 • Απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο  

• Απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ ζηνλ 4ν φξνθν 

• Αλακνλέο θαη δηάδξνκνη ησλ ρεηξνπξγείσλ. 

 

Α/

Α 

Έλδεημε εξγαζηώλ ζην Οπξνινγηθό –

Γπλαηθνινγηθό-ΩΡΛ-Αλάλεςε  Υεηξνπξγείν 

 Μνλ. Μέηξεζεο  Πνζόηεηα  

1. Καζαηξέζεηο – απνμειώζεηο  

Απνμήισζε δαπέδνπ ηνπηθά θαηά κήθνο ηνπ 

δηαδξόκνπ όπνπ έρεη ζπάζεη θαη ζην ρώξν ησλ 

ληπηήξσλ πιύζεηο ηαηξώλ. Δπίζεο ηνπηθή 

απνμήισζε ζηηο εηζόδνπο ησλ WC πξνζσπηθνύ 

θαη απνζήθεο πιηθνύ θαζαξηόηεηαο. 

Απνμήισζε ηνπηθά  ησλ παιαηώλ  

θαηεζηξακκέλσλ πιαθηδίσλ  δαπέδνπ  ζην θέληξν 

ησλ δύν αηζνπζώλ δίπια από ηα  ρεηξνπξγηθά 

θξεβάηηα. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί θαηά ηελ 

απνμήισζε κέζα ζηηο αίζνπζεο ώζηε λα κελ 

θαηαζηξαθεί ν ραιθόο ησλ αγώγηκσλ. 

Απνμήισζε ησλ δύν ληπηήξσλ πιύζεηο ηαηξώλ.  

Καη΄απνθνπή  1 

3 Βεξληθνρξσκαηηζκνί  κεηαιιηθώλ  επηθαλεηώλ- 

θάζεο- ζσιελώζεσλ. 

Θα ρξσκαηηζζνύλ όιεο νη ζύξεο – θάζεο  ησλ  

Σεκ 17 
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γξαθείσλ, ησλ Υεηξνπξγηθώλ  αηζνπζώλ, 

βνεζεηηθώλ ρώξσλ, απνδπηεξίσλ, ησλ WC, κε 

ξηπνιίλε λεξνύ άνζκε, νηθνινγηθή, αξίζηεο 

πνηόηεηαο, απόρξσζεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, 

κεηά θαηάιιειεο πξνεξγαζίαο,ζε δύν ζηξώζεηο. 

4 Υξσκαηηζκνί Σνηρνπνηίαο όισλ ησλ βνεζεηηθώλ 

ρώξσλ, γξαθείσλ θαη δηαδξόκσλ ζηα Υεηξνπξγεία 

( Οπξνινγηθό- Γπλαηθνινγηθό- ΩΡΛ- θαη Αλάλεςεο)  

880,00m² πεξίπνπ. 

κε ξηπνιίλε λεξνύ , άνζκε, νηθνινγηθή , αξίζηεο 

πνηόηεηαο θαηάιιειε γηα ρώξνπο Υεηξνπξγείσλ 

 m2  880 

5 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο  

Έιεγρνο θαη επηζθεπή ζε όια ηα θνπθώκαηα 

(εζσηεξηθά –εμσηεξηθά) αινπκηλίνπ (ζύξεο- 

παξάζπξα) πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ, 

πξνζσπηθνύ θαη αζζελώλ.  Πεξηιακβάλνληαη  

αληηθαηάζηαζε ησλ κεραληζκώλ ιεηηνπξγίαο,  

κεληεζέδσλ, θιεηδαξηώλ θαη πόκνισλ  όπνπ απηό 

απαηηείηαη. 

Καη΄απνθνπή 1 

6 Γάπεδα  - πιαθάθηα 

Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ αγώγηκσλ 

πιαθηδίσλ δαπέδνπ πάρνπο 2mm ζηηο πέληε 

ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο θάησ από ηηο ηξάπεδεο,  

δηαζηάζεσλ θαη ρξσκαηηζκνύ ηδίνπ κε ηα 

ππάξρνληα ζην ρώξν. 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνξδνληνύ αγώγηκνπ 

δαπέδνπ ζηα ζεκεία  πνπ έρεη θαηαζηξαθεί ή 

απνμεισζεί ην παιαηό ζηηο πέληε αίζνπζεο ησλ 

ρεηξνπξγείσλ θάησ θαη γύξν από ηα ρεηξνπξγηθά 

θξεβάηηα 

Σνπνζέηεζε λένπ πιαζηηθνύ δαπέδνπ PVC 

πάρνπο 2mm θαη πιάηνπο 2,00m. Σν ζνβαηεπί ζα 

είλαη από ην ίδην πιηθό ην νπνίν ζα γπξίζεη κε εηδηθό 

θακπύιν δηακνξθσηή. 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ ζα γίλεη θνιιεηά επί 

ηνπ δαπέδνπ κε εηδηθή θόιια λενπξεληθήο βάζεο. 

ηε  ζπλέρεηα νη αξκνί ζα θνιιεζνύλ από 

εμεηδηθεπκέλν ηερλίηε κε εηδηθά εξγαιεία θαη εηδηθό 

ζεξκνθνιιεηηθό θνξδόλη Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα 

θέξεη πςειή αλζεθηηθόηεηα ζηε ζθιεξή ρξήζε θαη 

κεγάιε επθακςία, ηδίνπ ρξώκαηνο  κε ην ππάξρσλ 

δάπεδν ηνπ Υεηξνπξγείνπ 

 

 

 

 

 

Καη΄απνθνπή 
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7 Τδξαπιηθέο εξγαζίεο 

Αιιαγή ύςνπο επηηνίρηαο ζηήξημεο ησλ δύν 

ληπηήξσλ (ηεζζάξσλ ζέζεσλ ν θάζε έλαο) κε ηηο 

απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο δηθηύνπ λεξώλ (δεζηά 

θξύα επηζηξνθώλ) θαη απνρέηεπζεο. 

Σνπνζέηεζε ηνπηθώλ δηαθνπηώλ απνκόλσζεο 

δεζηώλ θξύσλ  λεξώλ. 

Αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο ζην λεξνρύηε ηεο 

αλάλεςεο. 

 

 

 

Καη΄απνθνπή 
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6. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ ΠΡΖΛ Α ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζηνλ 2ν 

φξνθν ηνπ θηηξίνπ 2 ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο ηεο Α’ Νξζνπεδηθήο θιηληθήο: 

 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΓΤΝΠΑΛΗΓΑΠ ΡΝΞΗΘΑ. 

Ρνπηθή επηζθεπή γπςνζαλίδαο ηνίρνπ ζηνλ ζεπηηθφ ζάιακν 4 θαη ζηνλ Θάιακν 

257.  

 Απνμήισζε θαη απνθνκηδή ησλ ζαζξψλ θνκκαηηψλ θαη ησλ θχιισλ πξνζηαζίαο 
pvc, ηα νπνία,  κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο γπςνζαλίδαο ζα μαλαηνπνζεηεζνχλ 
ζηελ ίδηα ζέζε. 

 Απνθαηάζηαζε ηνπηθά ηεο γπςνζαλίδαο θαη βαθή απηήο, απφρξσζε σο ε 
ππάξρνπζα. 

 Δλδεηθηηθά δίλεηαη ε ΞΝΠΝΡΖΡΑ: 3 Κ2.  
 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ ΡΝΗΣΝΞΝΗΗΑΠ  
Γξαθείν εηδηθεπφκελσλ   
Θαζαίξεζε ζαζξψλ επηρξηζκάησλ πεξηκεηξηθά ηεο ζχξαο εηζφδνπ ηνπ γξαθείνπ. 
Απνθαηάζηαζε ησλ θελψλ θαη ρξσκαηηζκφο κε ηελ αλάινγε πξνεηνηκαζία 
(αζηάξσκα ζπαηνπιάξηζκα). 
 
 
 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΑΞΔΓΥΛ ΡΝΞΗΘΑ. 
 ΔΞΗΠΘΔΖ ΡΝ ΓΑΞΔΓΝ ζε: 
Θάιακν Λν1, ηεο ζεπηηθήο κνλάδαο λνζειείαο. Θάιακν Λν2, ηεο ζεπηηθήο 
κνλάδαο λνζειείαο. Ξεξηνρή δαπέδνπ ζηελ πφξηα εηζφδνπ ηεο ζεπηηθήο κνλάδαο  
λνζειείαο. Γξαθείν Γηεπζπληή. Πηάζε Λνζειεπηψλ 

 

 

 

 

 

 
 

 ΑΞΝΜΖΙΥΠΖηνπ πιαζηηθνχ δαπέδνπ επηθάιπςεο θαη ηνπ ζαζξνχ 
ππνζηξψκαηνο, ηνπηθά. Ζ απνμήισζε λα γίλεη κε ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή θαη 
εάλ απαηηεζεί, κε ρξήζε κε θαηαζηξεπηηθψλ κέζσλ. 
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 ΔΙΔΓΣΝΠ θαη ζηε ζπλέρεηα ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ηνπ ππνζηξψκαηνο, ψζηε ε λέα 
θαηαζθεπή λα είλαη, ξπζκηζκέλε πςνκεηξηθά κε ηελ ππφινηπε θαηαζθεπή, 
ζηηβαξή θαη θαηάιιεια ζηεξηγκέλε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θνηλνχ 
θαη εξγαδνκέλσλ. 

 Ξξνκήζεηα θαη Ρνπνζέηεζε ΓΑΞΔΓΝ ΣΟΖΠΖΠ βηλπιηθφ κε ηελ θαηάιιειε 
πξνεξγαζία θαη ηνπνζέηεζε ζνβαληεπί pvc, αθνχ ε βιάβε βξίζθεηαη ζε 
γσληαθή ζέζε. Ζ εξγαζία γηα ηελ επηζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ 
ππνζηξψκαηνο ζα είλαη πιήξεο, έληερλε, ζα γίλεη ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο ηεο 
ππεξεζίαο µαο, ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη 
λα γίλεη απφ έκπεηξν ηερλίηε κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία.  Δλδεηθηηθά δίλεηαη ε 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ: 5 Κ2.  
 

 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΡΗΠ ΠΖΡΔΠ ΡΥΛ ΑΛΝΗΓΚΑΡΥΛ ΡΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ. 
Θξίλεηαη επείγνπζα ε ηνπνζέηεζε ηνπο γηα ηελ απνθπγή εληφκσλ.  

Πε θάζε έλα δηπιφ ζπξφκελν επάιιειν παξάζπξν αινπκηλίνπ, πνπ θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, εμσηεξηθά, ππάξρεη πιαίζην αινπκηλίνπ επάλσ ζηνλ νπνίν ζα 

αληηθαηαζηαζεί ην παλί ηεο ζήηαο. Ν νδεγφο είλαη θη απηφο δηπιφ επάιιειν 

πιαίζην αινπκηλίνπ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ - ηνπνζεηεζνχλ ηα θαηάιιεια 

βνπξηζάθηα ψζηε λα κελ ππάξρεη θελφ. 

Ζ ζήηα λα είλαη: αληηθνπλνππηθήο  πξνζηαζίαο,  άθαπζηε, εληζρπκέλε κε 

παινΐλεο κε πςειή αληνρή ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε ζαιάκνπο Λνζνθνκείνπ. 

 

Α/Α 
ΘΔΗ  

ΠΟΟΣΗΣΑ –  
Με δύν ζπξόκελα 
θύιια/ΣΔΜΑΥΙΟ. 

Δλδεηθηηθέο ΓΙΑΣΑΔΙ . 

1 

ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

(251-257) 

7 ΣΔΜ. 1,40 ζπλνιηθό πιάηνο αλνίγκαηνο Υ 
1,50 ύςνο. 

2 

ΗΠΣΙΚΟΙ 

ΘΑΛΑΜΟΙ 

(2,3,4) 

3 ΣΔΜ. 1,40 ζπλνιηθό πιάηνο αλνίγκαηνο Υ 
1,50 ύςνο. 

3 
ΓΡΑΦΔΙΟ 

ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ  
1 ΣΔΜ. 1,30 ζπλνιηθό πιάηνο αλνίγκαηνο 

Υ1,20 ύςνο. 

4 
ΓΙΑΓΡΟΜΟ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
4ΣΔΜ. 1,30 ζπλνιηθό πιάηνο αλνίγκαηνο 

Υ1,20 ύςνο. 

 
 
 
 
 
Τπάξρνπζα θαηάζηαζε. 
 
 
 

 ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΝΛΝΚΑΡΥΛ.    
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 Ξηλαθίδεο νλνκάησλ γηα ηελ Α΄ Νξζνπαηδηθή θιηληθή. Ρχπνπ φπσο απηφλ ηεο 
θσηνγξαθίαο πνπ αθνινπζεί: 
Δπίηνηρε βάζε κε πξνθίι φςεο πνπ θνπκπψλνπλ πάλσ ζηε βάζε. 
Πην πξψην επάλσ κέξνο ηεο πηλαθίδαο, ζα ππάξρεη ην πξνθίι κε ηελ νλνκαζία 
ηεο θιηληθήο (Α΄ ΝΟΘΝΞΑΗΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ) θαη ζα αθνινπζνχλ απφ θάησ 
ελαιιαζζφκελα ηα νλφκαηα θιπ. ηα θείκελα ζα δνζνχλ απφ ηελ θιηληθή, πξηλ ηελ 
θαηαζθεπή, θαηά ηελ επαιήζεπζε.  
Θα γίλεη ζπλελλφεζε κε ηελ θιηληθή γηα ην ρξψκα ησλ πηλαθίδσλ θαη ηα 
αλαγξαθφκελα. 
ΡΔΚΑΣΗΑ: 13. Γηαζηάζεσλ απφ 50εθαηνζηα Σ 25εθ. χςνο θαη κεγαιχηεξεο, 
αλάινγα ηα κεγέζε γξακκάησλ θαη πεξηζψξηα ζεκείνπ αλάξηεζεο. 
  

7. ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ  ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ – ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ  
ΓΟΑΦΔΗΥΛ  ΠΔ ΡΚΖΚΑΡΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 (Λεπξνρεηξνπξγηθή θιηληθή- Οεπκαηνινγηθό ηκήκα - Ρκήκα Βξαρείαο 

Λνζειείαο 

Αλακνλή ζπλνδώλ 3νπ νξόθνπ θηηξίνπ 2 ) 

7.1 Θαζαίξεζε ρσξηζκάησλ / ηνίρσλ μεξήο δόκεζεο 

Θαζαίξεζε ρσξηζκάησλ μεξήο δφκεζεο, φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 

ρψξνπ.(Λεπξνρεηξνπξγηθφ ηκήκα, Αλακνλή  ζπλνδψλ  3νπ νξφθνπ).  

 Ξεξηιακβάλεηαη πιήξεο θαζαίξεζε γπςνζαλίδαο ή κνξηνζαλίδαο, κφλσζεο, 

ζθειεηνχ / πιαηζίνπ απφ γαιβαληζκέλν ζίδεξν ή αινπκίλην θαη ινηπψλ 

ζηεξηγκάησλ θαη γεληθψο φισλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ν ηνίρνο.  

 Δηδηθφηεξα, λα έρεη πξνεγεζεί ε πξνζεθηηθή – κε θαηαζηξνθηθή - απνμήισζε θαη 

απνκφλσζε ησλ θαισδηψζεσλ, δηαθνπηψλ , πξηδψλ.  

Άκεζε απνκάθξπλζε απνμεισζέλησλ άρξεζησλ πιηθψλ απφ ηνλ ρψξν ησλ 

εξγαζηψλ.  

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

ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Λνζνθνκείν. 

7.2 Απνμήισζε ζπξώλ θαη παινζηαζίνπ καδί κε ηελ θάζα ηνπο  

Λεπξνρεηξνπξγηθό ηκήκα 

Αλακνλή ζπλνδώλ 3νπ νξόθνπ ζην θηηξίνπ 2  

Απνμήισζε ζπξψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαζψλ (ζηδεξέλησλ ή αινπκηλέλησλ), κεηά 

πξνζνρήο, ψζηε λα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ρψξνπο πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.  

Όζεο δελ επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα, λα παξαδνζνχλ ζε ρψξν πνπ ζα 

ππνδείμεη ε Ρερληθή πεξεζία γηα κειινληηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε.  

Άκεζε απνκάθξπλζε απνμεισζέλησλ άρξεζησλ πιηθψλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ 

εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο. 

7.3 Θαηαζθεπή ρσξίζκαηνο / ηνίρνπ μεξήο δόκεζεο θαη ηνπνζέηεζε 

λέαο ζύξαο 

Λεπξνρεηξνπξγηθό ηκήκα 

Οεπκαηνινγηθό ηκήκα 

Ρκήκα Βξαρείαο Λνζειείαο 

Σψξηζκα απφ θχιια γπςνζαλίδαο πάρνπο 12.5mm ηνπνζεηεκέλα ακθίπιεπξα 

πάλσ ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ πιάηνπο 5cm απνηεινχκελν, θαηαθφξπθα, απφ 

νξζνζηάηεο (αλά 60cm) θαη νξηδφληηα απφ ζηξσηήξεο θαη ηξαβέξζεο.  
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Δληφο ηνπ ζθειεηνχ θαη κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ απφ γπςνζαλίδα λα ππάξρεη 

κφλσζε απφ πεηξνβάκβαθα πάρνπο 5cm θαη ππθλφηεηαο 40kg/m3.  

Δπίζεο θαηαζθεπή αλνίγκαηνο γηα ηνπνζέηεζε λέαο  κεηαιιηθήο θάζαο κε 

ιάζηηρα, κεληεζέδεο , ζπξφθπιιν MDF πφκνιν θαη θιεηδαξηά. (Δλδ. Γηαζηάζεσλ 

0,85 Σ 2,13 ) 

Πηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ην ζηνθάξηζκα, ην ηξίςηκν, ην αζηάξσκα θαη ην 

βάςηκν ησλ γπςνζαλίδσλ ζε απφρξσζε πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ Ρερληθή 

πεξεζίαο.  

Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ ελζσκαησκέλσλ ζην 

ρψξηζκα ειεθηξηθψλ δηθηχσλ θαη εμαξηεκάησλ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 

θαισδηψζεηο, θ.α  

 Ρν χςνο ζην λέν ηνίρν μεξάο δφκεζεο είλαη πεξίπνπ 3m, απφ ην δάπεδν κέρξη ην 

ηαβάλη. 

7.4 Γάπεδα – ζνβαηεπηά – κεξεκεηηζκνί 

 Κεηά ηελ απνμήισζε ηνπ ηνίρνπ μεξήο δφκεζεο, πεξηιακβάλεηαη κεξεκεηηζκφο 

πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ζνβαηεπηψλ. Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε  δαπέδνπ  

ηχπνπ PVC,  ζα είλαη ξνιφ θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθνχο ρψξνπο, γλσζηήο θαη 

επψλπκεο εηαηξείαο, Α’ δηαινγήο, φπσο ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

δαπέδνπ ζηνπο ππφ δηακφξθσζε ρψξνπο. 

Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί πεξηκεηξηθά θνίιν ζνβαηεπί (θαηάιιειν γηα ρψξνπο 

λνζνθνκείνπ) ηνπ ίδηνπ πιηθνχ χςνπο 10 εθ. κε ζηξσηήξα θνπξκπαξηζηφ θαη φια 

ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά ζηα  ηειεηψκαηα (θνξδφλη θαπάθηα, θιπ) 

Ρν δάπεδν ζα είλαη ίδην κε ην ππάξρσλ θαη θαηά ην δπλαηφ παξφκνηαο 

απφρξσζεο. Ξεξηιακβάλεηαη κεξεκεηηζκφο θαη πξνζζήθε κηθξψλ ηκεκάησλ 

ζνβαηεπηψλ φπσο ρξεηάδεηαη.  

7.5 Δπέθηαζε ςεπδνξνθώλ  

Λα πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε ηεο ςεπδνξνθήο ζηνλ ππφ δηακφξθσζε ρψξνπ 

ηνπ γξαθείνπ ηαηξψλ ηεο Λεπξνρεηξνπξγηθήο  θαηά 0,60m πξνο ηελ πιεπξά ηνπ 

“Σψξνπ Αλακνλήο” θαη ζχλδεζε ηεο ςεπδνξνθήο  ηεο αλακνλήο  ζηνλ 3ν φξνθν.  

Ζ επέθηαζε ησλ ςεπδνξνθήο ζα γίλεη κε  πιηθά φκνηα κε ηα ππάξρνληα. 

Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ νξπθηψλ ηλψλ κε λέεο ηδίνπ ηχπνπ ζηελ 

αλακνλή ζπλνδψλ ζηνλ 3ν φξνθν. 

7.6 Απνμήισζε πξνζηαηεπηηθώλ ηνίρνπ θαη πξνζηαηεπηηθώλ γσληώλ απφ 

ην δηάδξνκν  θαη επαλαηνπνζέηεζε ζην λέν ρψξηζκα.     

7.7 Σξσκαηηζκόο λέσλ δηαρσξηζηηθώλ  ηνηρνπνηηώλ 
Αξρηθά ζα γίλεη έιεγρνο ηεο αξκνιφγεζεο θαη ηνπ ζηνθαξίζκαηνο ησλ 
γπςνζαλίδσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ. Πηε  ζπλερεία φιεο νη επηθάλεηεο ζα 
ζπαηνπιαξηζζνχλ ( κε πιηθφ ζπαηνπιαξίζκαηνο- αληνπί) θαη ζα πεξαζζνχλ κε κηα 
ζηξψζε αζηάξη λεξνχ. 
 Κεηά ηελ πξνεηνηκαζία ζα εθαξκνζζεί ν ρξσκαηηζκφο κε ξηπνιίλε λεξνχ, ζε 
νπνηαδήπνηε απφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο επίβιεςεο, ζε δχν ζηξψζεηο βαθήο 
(ηνπιάρηζηνλ) κέρξη ηελ επίηεπμε νκνηφκνξθεο θαη νκνηφρξσκεο επηθάλεηαο, 
ρσξίο λεξά, ζχκθσλα κε ην δείγκα πνπ ζα εγθξίλεη πξνεγνπκέλσο ε επίβιεςε 
 

7.8  Σξσκαηηζκνί Ρνηρνπνηίαο 

Θα ρξσκαηηζζεί φινο ν ρψξνο ηνπ γξαθείνπ ηαηξψλ ηεο Λεπξνρεηξνπξγηθήο,  ην 

λέν γξαθείν ησλ Οεπκαηνιφγσλ , ην λέν γξαθείν ηνπ πξντζηάκελνπ ΚΒΛ (λέα 

ηνηρνπνηία θαη νξνθή) , ν θνηηψλαο ηαηξψλ  θαη ν ρψξνο ηεο αλακνλήο αζζελψλ 

ηνπ 3νπ νξφθνπ. 
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Όιεο νη επηθάλεηεο ζα θαζαξηζηνχλ απφ ζθφλε, ζαζξά θαη ινηπά ζηνηρεία ζα 

μπζηνχλ κε γπαιφραξην, ζα ηξηθηνχλ θαη ζα ιεηαλζνχλ κε θαηάιιεια κέζα.  

Όια ηα ειαηηψκαηα ησλ πξνο ρξσκαηηζκφ επηθαλεηψλ ζα επηδηνξζσζνχλ κε 

ζηφθν (αθξφζηνθνο ). Ρέινο φιεο νη επηθάλεηεο πνπ ζα ρξσκαηηζζνχλ, ζα 

πεξαζηνχλ κία ζηξψζε αζηάξη λεξνχ. 

Ν ρξσκαηηζκφο ζα εθαξκνζζεί ζε δχν ζηξψζεηο βαθήο κε ξηπνιίλε λεξνχ, 

άνζκε, νηθνινγηθή , αξίζηεο πνηφηεηαο απνρξψζεσο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

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. 

Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ,ηα πξνζηαηεπηηθά πιηθά (ραξηνηαηλίεο, λάηινλ, 

θηι.) αθνχ αθαηξεζνχλ , ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην θηίξην κε επζχλε αλαδφρνπ.  

Νη 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.  

Όπνπ ρξεηάδεηαη κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ (εξκάξηα, ξάθηα, θνπηηά  θηι ) ζα γίλνπλ 

απφ ηνλ αλάδνρν. 

7.9. Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

Κεηαθνξά ησλ πθηζηάκελσλ πξηδψλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ θπθισκάησλ ζηε λέα 

ζέζε. 

Κεηαθνξά ηεο πθηζηάκελεο πξίδαο TV κε ξεπκαηνδφηε ζηε λέα ζέζε. 

Κεηαθνξά ηνπ πθηζηάκελνπ ξπζκηζηή ζεξκνθξαζίαο  ζε λέα ζέζε. (αλακνλή 

ζπλνδψλ 3νο φξνθνο) 

Δξγαζία εγθαηάζηαζεο κεηά ησλ πιηθψλ γηα δχν (2) γξακκέο δηθηχνπ DATA UTP 

CAT 5 θαη 2πιή πξίδα δηθηχνπ RJ45 CAT 5 (λέν γξαθείν ησλ Οεπκαηνιφγσλ) 

 

 

Α/

Α 

Έλδεημε εξγαζηώλ  δηακόξθσζεο  γξαθείσλ   

(Νεπξνρεηξνπξγηθή θιηληθή- Ρεπκαηνινγηθό ηκήκα - 

Σκήκα Βξαρείαο Ννζειείαο 

Αλακνλή ζπλνδώλ 3νπ νξόθνπ θηηξίνπ 2 ) 

 Μνλ. 

Μέηξεζεο  

Πνζόηεηα  

1. Καζαηξέζεηο – απνμειώζεηο – Μεηαθνξά 

κπαδώλ. 

Καη΄απνθνπή  1 

2. Καηαζθεπή ρσξηζκάησλ μεξάο δόκεζεο  m2 12+ 7 + 11= 

30 

3 Σνπνζέηεζε λέαο  κεηαιιηθήο θάζαο κε 

ιάζηηρα, κεληεζέδεο , ζπξόθπιιν MDF πόκνιν 

θαη θιεηδαξηά. (Δλδ. Γηαζηάζεσλ 0,85 Υ 2,13 ) 

Σεκ 1 

4. Σνπνζέηεζε λένπ δαπέδνπ PVC. Καη΄απνθνπή  1 

5.  Υξσκαηηζκνί Σνηρνπνηίαο- λέσλ 

δηαρσξηζηηθώλ   

 m2 

  

48+52+17=11

7 

6. Δπέθηαζε ςεπδνξνθώλ θαη αληηθαηάζηαζε Καη΄απνθνπή 1 
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νξπθηώλ ηλώλ 

7. Πξνζηαηεπηηθά ηνίρνπ θαη πξνζηαηεπηηθέο 

γσληέο 

Καη΄απνθνπή 1 

8. Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. Καη΄απνθνπή 1 

 

 

   ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ - ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ: 

 

 Ξξν ηεο ζπληάμεσο ηεο πξνζθνξάο, λνείηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε γλψζε ηνπ 

ρψξνπ,  ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ – απαηηήζεσλ ηεο 

παξνχζαο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο, ηα νπνία απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο ησλ 

εξγαζηψλ ζπλνδεία Κεραληθνχ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ηδηνκνξθηώλ 

ηνπ ρώξνπ. Θα δηελεξγήζνπλ επηηόπηα έξεπλα ησλ ζπλζεθώλ θαη 

πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ (ζέζεσλ θαη κεγεζώλ), ζα κειεηήζνπλ ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή , θαη εθόζνλ δηαπηζηώζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε 

αζπκθσλία, ζα πξέπεη λα ηε γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο θαη εγθαίξσο 

ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ ε νπνία νθείιεη  λα δώζεη ηηο 

ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο. 

 Νη εκέξεο Ξξαγκαηνπνίεζεο ηεο Δλεκέξσζεο θαη ρνξήγεζεο ηεο 

βεβαίσζεο γηα ην ελ ιόγσ έξγν, ζα νξίδνληαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε 

ηελ Ρερληθή πεξεζία.   

 Πην θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ν ζπκκεηέρσλ ζα ππνβάιιεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, βεβαίσζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, φηη ν ζπκκεηέρσλ 

επηζθέθηεθε ηνπο ρψξνπο θαη πξνέβεη ζε επηηφπηα εμέηαζε ησλ ρψξσλ θαη ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπο θαη έιαβε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ 

   Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη εκπξφζεζκεο παξαιαβήο έξγνπ (δχν 

ηνπιάρηζηνλ ) επί πνηλή απνθιεηζκνύ, απφ Γεκφζηα ή Ηδησηηθά Λνζνθνκεία νη 

νπνίεο απνδεηθλχνπλ φηη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αληίζηνηρνπ πνζνχ έξγα θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε Γεκφζηα ή Ηδησηηθά Λνζνθνκεία. (Ρα παξαπάλσ 

απνδεηθλχνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά βεβαηψζεσλ 

θαιήο εθηέιεζεο θαη εκπξφζεζκεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ γηα ηα Γεκφζηα 

Λνζνθνκεία θαη πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη δειηίσλ απνζηνιήο γηα ηα 

Ηδησηηθά Λνζνθνκεία.)  

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

απνθιεηζκνύ, λα νξίζεη εγγξάθσο, κε πεχζπλε Γήισζε άξζξνπ 8 
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Λ.1599/1986 Δπηβιέπνληα Κεραληθφ κέινο ΡΔΔ, θαη Ρερληθφ Αζθαιείαο νη  

νπνίνη  νθείινπλ  λα ζπλεξγάδνληαη  ΑΚΔΠΑ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία θαζ φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, γηα δηεπθξηλήζεηο, νδεγίεο θιπ. 

 Ν ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη γηα ηηο Ζ/Κ εξγαζίεο λα δηαζέηεη Δγθαηαζηάηε 

Ζιεθηξνιφγν, θαηάζεζε θσηνηππίαο ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 Ν ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη γηα ηηο Ζ/Κ εξγαζίεο λα δηαζέηεη Δγθαηαζηάηε  

δξαπιηθφ, θαηάζεζε θσηνηππίαο ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 Ν ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ, ζα γίλεη ζε ζπλελλόεζε 

κε ηνπο ππεπζύλνπο ησλ ηκεκάησλ θαη ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ 

Λνζνθνκείνπ.  

 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.  

Πην ηίκεκα απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηβαξχλζεηο, εξγνιαβηθφ 

φθεινο, απξφβιεπηα θιπ εθηφο ηνπ ΦΞΑ.  

 Λα 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 Ξξνκέηξεζε θαη δηαζηαζηνιόγεζε ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ Ρερληθή 

Ξεξηγξαθή είλαη ελδεηθηηθή. Γη απηό ην ιόγν, πξηλ μεθηλήζεη ε 

θαηαζθεπή, ζα πξέπεη λα γίλεη επαλέιεγρνο από ηνλ Αλάδνρν, αθνύ 

ιεθζνύλ όιεο νη δηαζηάζεηο επί ηόπνπ. Νη παξαγγειίεο ζα γίλνπλ 

βάζεη πξαγκαηηθώλ κεγεζώλ θαη όρη από ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή. Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε εξγαζηώλ ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 Ν πξνζθέξσλ λα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε θαη ζπκθσλεί κε ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Νη πξνζθνξέο λα είλαη επί 

ηνπ ζπλφινπ. H Ρερληθή πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα απφξξηςεο ηνπ 

πξνηεηλνκέλνπ κεηνδφηε εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη δελ αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο 

θαη ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

 Θαηά 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. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ φηη νθείιεη λα εξγαζηεί ππφ ζπλζήθεο νη νπνίεο λα επηηξέπνπλ ηελ 

θαηά ην δπλαηφ αλελφριεηε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο ρώξνο εξγαζηώλ 

ζα ζθξαγηζζεί εξκεηηθά, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
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ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο Λνζνθνκεηαθώλ Ινηκώμεσλ. Θα ηεξεζνύλ 

όιεο νη νδεγίεο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ γηα ηελ πξόιεςε ησλ λνζνθνκεηαθώλ 

ινηκώμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά έξγα.  

Ξξνζηαηεπηηθά – 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. Ν 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. Ν αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε 

αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

Ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο, γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ ην απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ θιπ. πξνζσπηθφ, ζηελ 

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

ην παξά πάλσ πξνζσπηθφ ηνπ ζην Ίδξπκα Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΘΑ) θαη 

ην θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ Ρακεία 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. Λα απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ δεκηά 

ή θζνξά  ζηελ πξφηεξή ηνπο θαηάζηαζε εθφζνλ απηή πξνθιήζεθε απφ δηθή 

ηνπ ππαηηηφηεηα. 

ε. Ρα 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 επηζηήκεο απφ 

εηδηθεπκέλν ζε εξγαζίεο αλάινγεο πξνζσπηθφ, αζθαιηζκέλν θαηάιιεια.. 
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δ. λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο εληνιέο ηεο Δπίβιεςεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζα 

ππάξρεη πξψηα ζπλελλφεζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 Κε ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ, λνείηαη φηη ν αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ 

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

πνρξεψζεσλ ηεο παξνχζεο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα κε θαηάζεζε πεχζπλεο Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 

Λ.1599/1986. 

 

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

 Κεηά 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 Ξαξαιαβήο ηνπ Λνζνθνκείνπ                   

                                                                  

                                                       ΑΟΘΟΝ 7 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ΡΔΓ ζα ζπληάζζεηαη αλάινγα κε ηε 
λνκηθή κνξθή ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, απφ έθαζην αξκφδην πξφζσπν 
ή εθπξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάιιεια γηα ηελ πξάμε απηή (κε πξνζθφκηζε 
αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο),ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1(αα θαη 1(ββ) ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπΛ.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 ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ] 

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

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Κεζνγείσλ 154, Αζήλα Ρ.Θ. 11527] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΟΤ] 

- Σθλζφωνο: *213 2033935] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *e.lagou@gna-gennimatas.gr] 
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- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gna-

gennimatas.gr] 

 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Οικοδομικζσ  εργαςίεσ ςυντιρθςθσ  ςε χϊρουσ του Νοςοκομείου , με CPV:50800000-3 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: * 19PROC004903031]  

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΤΠΗΡΕΙΕ] 

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

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

[25/19] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 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: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

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 

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 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 
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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:  

 

 

 

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 άλλουσ; 

*+ 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: 

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: *……+ 

Ηλ. 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 ΦΟΡΕΩΝ  

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 καταδίκεσ 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων . 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουv 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): 

*……+*……+*……+*……+vi 

Εάν ναι, αναφζρετε : 

α) Ημερομθνία 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) Ημερομθνία:*   +,  

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): 

*……+*……+*……+*……+vii 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»); 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανviii: 

*…… + 

 



 

  

39 

 

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 

αςφάλιςθσix, 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; 

- Η 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 ;x 

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): xi 

*……+*……+*……+ 
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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 δικαίου; 

*+ 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 καταςτάςεισ: 

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  ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει 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: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων  λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια 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 

λιφκθκαν: 
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*……+ 

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 
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  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 

εγκατάςταςισxiii
; 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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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 αναφοράσxiv, 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 αναφοράσxv, 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 ιδιωτικοφσxvi: 

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 

υπθρεςίεσxvii, 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 ελζγχωνxviii 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 

υπεργολαβίασxix 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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxx, 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 δωρεάνxxi. 

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): *……+    

 

              

  

          O  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ       

                                                          ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΘΔΘΔΟΖΠ                

 

                                                           ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ  

                                                Ζ ΡΚΖΚΑΡΑΟΣΖΠ  ΡΖΠ  ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ   

 

                                                            

H ζπληάμαζα  

 

 

Ν πεχζπλνο ηνπ  Γξ. 

Ξξνκεζεηψλ 

Ζ Ξξντζηακέλε 

Ρκ. Ξξνκεζεηψλ 

 O Ξξντζηάκελνο 

       Νηθ/θήο πνδ\λζεο 

Ζ Ξξντζηακέλε  Γ\θήο  Γηεχζπλζεο 

   Δ. Ιαγνχ  Ξ.Θνπζηνπξήο Γ.Ξαλαγησηνπνχινπ       Η. Ξηιάηεο  Αξγ.Ξαπαρξήζηνπ 
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