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Θέκα: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ 

ΕΠΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΜΕΘ COVID ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Α΄ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ».  

              Σας γλωρίδοσκε όηη ηο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», δσλάκεη ηες σπ’.αρηζ. πρωη. 

13ες/28-6-2021/ζ.ΕΗΔ 1ο Απόθαζες ηοσ Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ ηοσ Νοζοθοκείοσ  

(αλαρηεηέα ζηο δηαδίθησο κε ΑΔΑ:6ΘΝΦ4690ΩΝ-ΥΞΠ) απεσζύλεη πρόζθιεζε 

εθδήιωζες ελδηαθέροληος ζε θάζε ελδηαθερόκελο οηθολοκηθό θορέα γηα ηης εργαζίες 

επηζθεσώλ αποθαηάζηαζες κεηαηροπής ηες ΜΕΘ COVID γηα ηελ επαλαιεηηοσργία ηοσ 

Α΄ Φεηροσργείοσ ηοσ Νοζοθοκείοσ (προϋποιογηζκού 19.970,00 € πιέολ ΦΠΑ).  

        

Σηο πιαίζηο ασηό παραθαιούκε γηα ηελ σποβοιή προζθορώλ από θάζε 

ελδηαθερόκελο οηθολοκηθό θορέα, βάζεη ηωλ θαηωηέρω ηετληθώλ προδηαγραθώλ  θαη 

όρωλ:   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ – ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

1.ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρακάτω Τεχνικι περιγραφι αφορά εργαςίεσ επιςκευισ, αποκατάςταςθσ 
μετατροπισ τθσ ΜΕΘ COVID  για τθν αςφαλι επαναλειτουργία του Α’ Χειρουργείου 
ςτο Κτίριο 2 του Νοςοκομείου. 

Οι εργαςίεσ αναλφονται και περιγράφονται ςτισ παρακάτω ενότθτεσ. 

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά από μελζτθ και ανάλυςθ των αναγκϊν οι εργαςίεσ που πρζπει να 
γίνουν ςτουσ  χϊρουσ 
• Γραφείο προϊςταμζνου • Ανάπαυςθ προςωπικοφ • Ανάνθψθ  • 
Χειρουργικζσ Αίκουςεσ • Γραφεία ιατρϊν - αναιςκθςιολόγων   • 
Βοθκθτικοφσ χϊρουσ και wc 
 • Αποκθκευτικοφσ χϊρουσ •  Αποδυτιρια προςωπικοφ • Αναμονζσ και 
διάδρομοι των χειρουργείων  είναι οι παρακάτω: 

Πξνο: Οηθνλνκηθνύο Φνξείο 



 Αποξθλϊςεισ- Κακαιρζςεισ - Μεταφορζσ   

 Τοιχοποιία ξθρισ δόμθςθσ 

 Κουφϊματα 

 Χρωματιςμοί  

 Αντικατάςταςθ δαπζδου - Επιςκευι τοπικά  δαπζδου 

 Οροφζσ      

  Διάφορεσ εργαςίεσ   
 

3. ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ – ΑΡΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΕΣ 

Οι κακαιρζςεισ και οι αποξθλϊςεισ κα εκτελοφνται από ζμπειρα και ειδικευμζνα 
ςυνεργεία εξοπλιςμζνα με όλα τα απαραίτθτα μθχανικά μζςα εργαλεία και λοιπό 
βοθκθτικό εξοπλιςμό. 

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα μελετάται θ κατάςταςθ των καταςκευϊν, θ 
ζκταςθ, το μζγεκοσ, τα ενςωματωμζνα ςτισ καταςκευζσ δίκτυα, ϊςτε να εκτιμθκεί θ 
επιλογι τθσ μεκόδου, των κινδφνων, των μζτρων αςφαλείασ και προςταςίασ, οι 
οχλιςεισ, οι τυχόν τροποποιιςεισ των δικτφων, οι τρόποι μεταφοράσ των προϊόντων 
κακαιρζςεων και κατεδαφίςεων.  

 Κακαίρεςθ χωριςμάτων από προφίλ αλουμινίου και μελαμίνθσ. 

 Αποξιλωςθ 2 κυρϊν αλουμινίου και 1 ξφλινθσ κφρασ  μαηί με τθν κάςα 
τουσ.  
Αποξιλωςθ κυρϊν και των αντίςτοιχων καςϊν, μετά προςοχισ, ϊςτε να μποροφν 
να επαναχρθςιμοποιθκοφν  και κα παραδοκοφν ςε χϊρο που κα υποδείξει θ 
Τεχνικι Υπθρεςία για μελλοντικι επαναχρθςιμοποίθςθ.  

 Αποξιλωςθ δαπζδου αγϊγιμου ςτθν αίκουςα Νο 6  

  Αποξιλωςθ δαπζδου PVC ςτθν αποκικθ υλικοφ και ςτο διάδρομο μεταξφ 
ανάνθψθσ και διαδρόμου χειρουργικϊν αικουςϊν. 

  Αποξιλωςθ ξφλινων ερμαρίων (ραφιϊν) ςτο χϊρο τθσ αποκικθσ. 
Άμεςθ απομάκρυνςθ αποξθλωκζντων άχρθςτων υλικϊν από τουσ χϊρουσ των 
εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ.  

Πποιεσ άλλεσ αποξθλϊςεισ και μικροεργαςίεσ απαιτθκοφν κα γίνουν κατόπιν 
υποδείξεωσ τθσ επίβλεψθσ. 

Θα γίνει αποκομιδι όλων των παραπάνω προϊόντων αποξιλωςθσ ςε κάδο και εν 
ςυνεχεία κα ακολουκιςει θ απομάκρυνςι τουσ από το Νοςοκομείο. 

4.ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑ ΞΗΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  

Καταςκευι τοίχου ξθρισ δόμθςθσ για κλείςιμο ανοιγμάτων (υαλοςτάςιο και 
κφρασ) 

Το κλείςιμο των ανοιγμάτων ςτθν αποκικθ υλικοφ κα γίνει  από φφλλα 
γυψοςανίδασ πάχουσ 12.5mm τοποκετθμζνα αμφίπλευρα πάνω ςε μεταλλικό 
ςκελετό πλάτουσ 5cm αποτελοφμενο, κατακόρυφα, από ορκοςτάτεσ (ανά 60cm) και 
οριηόντια από ςτρωτιρεσ και τραβζρςεσ.  



Εντόσ του ςκελετοφ και μεταξφ των δφο πλευρϊν από γυψοςανίδα να υπάρχει 
μόνωςθ από πετροβάμβακα πάχουσ 5cm και πυκνότθτασ 40kg/m3.  

5.ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

 Εςωτερικζσ κφρεσ αλερετοφρ  

Θα γίνει τοποκζτθςθ υπαρχόντων εςωτερικϊν κυρϊν αλερετοφρ ςτισ αίκουςεσ του 
χειρουργείου. (μεταφορά από τον χϊρο αποκικευςθσ ςτο χειρουργείο και 
τοποκζτθςθ) 
Θα γίνει ενίςχυςθ τθσ κάςασ όπου χριηει για τθν αςφαλι τοποκζτθςθ των κυρϊν. 
Αντικατάςταςθ, μθ λειτουργικϊν μεντεςζδων αλερετοφρ.    
Η πόρτα κα διακζτει μθχανιςμό ςτερζωςθσ. (μαγνιτεσ δαπζδου) 

6. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Βερνικοχρωματιςμοί  ξφλινων επιφανειϊν  

Θα χρωματιςκοφν όλεσ οι κφρεσ, οι κάςεσ και γενικά ξφλινεσ επιφάνειεσ, με 
ριπολίνθ νεροφ άοςμθ, οικολογικι, αρίςτθσ ποιότθτασ, απόχρωςθσ επιλογισ τθσ 
Υπθρεςίασ, μετά κατάλλθλθσ προεργαςίασ, ςε δφο ςτρϊςεισ. 

Βερνικοχρωματιςμοί  μεταλλικϊν  επιφανειϊν 

Θα χρωματιςκοφν  γενικά όλεσ οι μεταλλικζσ  επιφάνειεσ (ςωλθνϊςεισ κλπ),με 
ριπολίνθ νεροφ άοςμθ, οικολογικι, αρίςτθσ ποιότθτασ, απόχρωςθσ επιλογισ τθσ 
Υπθρεςίασ, μετά κατάλλθλθσ προεργαςίασ ςε δφο ςτρϊςεισ. 

Χρωματιςμοί Τοιχοποιίασ   

Θα γίνει χρωματιςμόσ με αντιμικροβιακό χρϊμα ρεπουλίνθσ νεροφ αρίςτθσ 
ποιότθτοσ, οικολογικοφ, μετά τθσ κατάλλθλθσ προεργαςίασ, ςε δφο ςτρϊςεισ του 
κυρίου χϊρου των χειρουργείων και τθσ ανάνθψθσ οροφζσ και τοιχοποιία.  

Θα γίνει ειδικόσ χρωματιςμόσ ςτισ αίκουςεσ χειρουργείων. 

Θα γίνει χρωματιςμόσ με πλαςτικό χρϊμα ςατινζ αρίςτθσ ποιότθτοσ, οικολογικοφ, 
μετά τθσ κατάλλθλθσ προεργαςίασ, ςε δφο ςτρϊςεισ του χϊρου ιατρϊν, γραφεία 
αναιςκθςιολογικοφ  γραφείο προϊςτάμενου, κοιτϊνασ εφθμερίασ, χϊροσ 
νοςθλευτϊν, των wc, του χϊρου ακακάρτων, των αποκθκϊν υλικοφ  και του 
διαδρόμου που είναι κοινόσ με τθ ΜΕΘ. 

Πλα τα ελαττϊματα των προσ χρωματιςμό επιφανειϊν κα επιδιορκωκοφν με ςτόκο 
(αφρόςτοκοσ ). Στθν οροφι τθσ αίκουςασ Νο 1 υπάρχουν ντίηεσ οι οποίεσ κα 
αφαιρεκοφν και κάλυψθ υπάρχοντοσ καλωδίου με κουτί. 

 Ππου απαιτείται, κα περαςκοφν τόςεσ επιπλζον ςτρϊςεισ, όςεσ  χρειάηεται, ϊςτε 
οι επιφάνειεσ  μετά τθν ολοκλιρωςθ του χρωματιςμοφ τουσ, να είναι ομοιογενείσ, 
λείεσ και να μθν φεγγίηουν. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, τα προςτατευτικά υλικά (χαρτοταινίεσ, νάιλον, κτλ.) 
αφοφ αφαιρεκοφν, κα απομακρυνκοφν από το κτίριο με ευκφνθ αναδόχου.  Οι 
χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ περιοχζσ, που 



ζχουν ζρκει ςε άμεςθ επαφι με τισ χρωματιςμζνεσ επιφάνειεσ, όπωσ τα 
κουφϊματα, τα δάπεδα, τα περικϊρια (ςοβατεπί).  

Στισ εργαςίεσ  χρωματιςμϊν περιλαμβάνονται και οι χρωματιςμοί διαφόρων 
ςωλθνϊςεων ςτο χϊρο των χειρουργείων. 

Ππου χρειάηεται μεταφορά αντικειμζνων (ερμάρια, ράφια, φάκελοι κτλ ) κα 
γίνουν από τον ανάδοχο. 

7.  ΔΙΑΦΟΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ    

i. Ζλεγχοσ και επιςκευι ςε όλεσ τισ κφρεσ και ςτα υαλοςτάςια του 
χειρουργείου προσ αποφυγι τραυματιςμϊν, προςωπικοφ και επιςκεπτϊν. 
 Ρεριλαμβάνεται αντικατάςταςθ των μθχανιςμϊν λειτουργίασ (ράουλα), 
μεντεςζδων, κλειδαριϊν, πόμολων, μθχανιςμϊν επαναφοράσ, όπου αυτό 
απαιτείται. 

Ραράδοςθ ςε  πλιρθ και αςφαλι λειτουργία. 

ii. Ξυλουργικζσ καταςκευζσ  
Αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ ςε νζο χϊρο υπαρχόντων ερμαριϊν με 
αλλαγι κατεςτραμμζνων μερϊν (μπάηεσ πόμολα μεντεςζδεσ και κλειδαριζσ)   

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ τεςςάρων πορτϊν ερμαρίου( ντουλαπόφυλλα) 0,60 Χ 
1,10 Υ. 

iii. DEXION  
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  νζων DEXION ςτο χϊρο αποκικευςθσ υλικϊν 
χειρουργείου. 

Τα DEXION κα τοποκετθκοφν περιμετρικά του χϊρου και μια διπλι ςυςτοιχία ςτο 
κζντρο τθσ αποκικθσ.   

Θα γίνει επί τόπου θ μζτρθςθ των διαςτάςεων και θ διάταξθ των ςειρϊν βάςει τθσ 
διάταξθσ του χϊρου. Δεν κα τοποκετθκοφν αριςτερά τθσ κφρασ ειςόδου, λόγω 
φπαρξθσ θλεκτρικοφ πίνακα. 

Χρϊματοσ: Λευκά.  

Ράχοσ υλικοφ ραφιϊν τουλάχιςτον 1,00 mm. 

Ράχοσ υλικοφ κολϊνασ τουλάχιςτον 1,8mm. 

Βάκοσ ραφιϊν 0,61 μζτρα. Ρλάτθ ραφιϊν κυμαινόμενα κατά περίπτωςθ, επικυμθτό 
πλάτοσ όλων των ραφιϊν, 1,22 μζτρα. 

Απόςταςθ 1ου ραφιοφ κάκε ραφιζρασ από το ζδαφοσ: 0,18 μζτρα. 

Κολϊνεσ:    κα τοποκετθκοφν βάςει τθσ τελικισ κζςθσ των ραφιϊν.  

Επίςθσ, μετά από το τελευταίο ράφι κάκε ςυςτιματοσ ραφιϊν, οι κολϊνεσ να 
επεκτείνονται προσ τα επάνω όςο επιτρζπει ο κάκε χϊροσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ 
διαμόρφωςθ που ηθτείται και να γίνουν και όλα τα πλαϊνά δεςίματα και κάκετεσ 
ςτθρίξεισ ςτο τζλοσ κάκε ραφιζρασ.             



Ρρομικεια και τοποκζτθςθ όλων των υπόλοιπων υλικϊν που χρειάηονται για τθν 
ικανι ςτιριξθ των ραφιϊν  ςε ζδαφοσ και τοίχο και «δζςιμο» μεταξφ των ραφιϊν -
π.χ. κολϊνεσ, δοκοί, κομβοελάςματα, ράφια, πζλματα, βίδεσ,  περικόχλια, κλπ 

8. ΔΑΡΕΔΑ  

Δάπεδα  ςτθν αποκικθ υλικϊν και ςτο διάδρομο ανάνθψθσ με διάδρομο 
αικουςϊν. 

Τοποκζτθςθ νζου πλαςτικοφ δαπζδου PVC πάχουσ 2mm και πλάτουσ 2,00m. Το 
ςοβατεπί κα είναι από το ίδιο υλικό φψουσ 10 εκ το οποίο κα γυρίςει με ειδικό 
καμπφλο διαμορφωτι. 

Η τοποκζτθςθ του δαπζδου κα γίνει κολλθτά επί του δαπζδου με ειδικι κόλλα 
νεοπρενικισ βάςθσ. Στθ  ςυνζχεια οι αρμοί κα κολλθκοφν από εξειδικευμζνο 
τεχνίτθ με ειδικά εργαλεία και ειδικό κερμοκολλθτικό κορδόνι Το δάπεδο κα πρζπει 
να φζρει υψθλι ανκεκτικότθτα ςτθ ςκλθρι χριςθ και μεγάλθ ευκαμψία, ιδίου 
χρϊματοσ  με το υπάρχων δάπεδο του Χειρουργείου 

Τοποκζτθςθ αγϊγιμου δαπζδου πάχουσ 2mm 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αγϊγιμου αντιςτατικοφ δαπζδου πάχουσ 2mm , με 
μεγάλθ αντοχι ςτα χθμικά και ςτθν ςκλθρι καταπόνθςθ από τον τροχιλατο 
εξοπλιςμό του χειρουργείου, αποχρϊςεωσ επιλογισ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ . Στθν 
χειρουργικι αίκουςα  3   κα γίνει αντικατάςταςθ όλου του αγϊγιμου δαπζδου ενϊ 
ςτισ άλλεσ χειρουργικζσ  αίκουςεσ  μερικι αντικατάςταςθ (πλακιδίων ι ρολοφ) 
κάτω από τα χειρουργικά κρεβάτια και ςτθν είςοδο των αικουςϊν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν αίκουςα  6 κάτω από το δάπεδο και υπό μορφι 
πλζγματοσ κα τοποκετθκεί φφλλο χαλκοφ 2 cm φάρδουσ, το οποίο και κα 
γειϊνεται ςτθν Ιςοδυναμικι  γείωςθ του Χειρουργείου. 

Επίςθσ τοποκζτθςθ κορδονιοφ αγϊγιμου δαπζδου ςε ςθμεία που ζχει καταςτραφεί 
ι αποξθλωκεί το παλαιό, ςτισ αίκουςεσ των χειρουργείων κάτω από τα χειρουργικά 
κρεβάτια. 

9. ΟΟΦΕΣ  

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζων τεμαχίων ορυκτϊν ινϊν με νζεσ ιδίου τφπου 
κατάλλθλεσ για χϊρουσ χειρουργείων διαςτάςεων 60Χ60 mm για τθν ψευδοροφι 
ςτο χϊρο πλφςεισ γιατρϊν και τθσ χειρουργικισ  αίκουςασ Νο6 ςε αντικατάςταςθ 
των φκαρμζνων και λερωμζνων.  

Τροποποίθςθ υπάρχοντοσ ςκελετοφ ςτα ςθμεία όπου κα γίνει αντικατάςταςθ 
κλιματιςτικϊν  οροφισ. Ζλεγχοσ οριηοντίωςθσ και αποκατάςταςθ.    

10. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 
Μεταφορά τεςςάρων (4) υφιςτάμενων επίτοιχων θλεκτρικϊν πινάκων 
ρευματοδοτϊν, τοποκζτθςθ ςε τζςςερα νζα ςθμεία, και τροφοδότθςθ από 
πλθςιζςτερο υφιςτάμενο κφκλωμα ρευματοδοτϊν μζςω λευκοφ πλαςτικοφ 
καναλιοφ διαςτάςεων 25 Χ 25 mm. 
Κατάργθςθ και απομόνωςθ υφιςτάμενων ρευματοδοτϊν τθσ 6θσ χειρουργικισ 
αίκουςασ. 



Αντικατάςταςθ δζκα (10) χωνευτϊν ρευματοδοτϊν λόγω παλαιότθτασ. 
Αφαίρεςθ τεςςάρων μεταλλικϊν ςτθριγμάτων - τοποκζτθςθ ςτρόγγυλο κουτί 
ανκυγροφ για τθν τοποκζτθςθ θλεκτρικϊν καλωδίων, ςτθν οροφι τθσ 1θσ  και 2θσ 
χειρουργικισ αίκουςασ.   
   

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   

1 ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ – ΑΡΟΞΗΛΩΣΕΙΣ   

 Κακαίρεςθ χωριςμάτων από προφίλ αλουμινίου 

και μελαμίνθσ 

Κ.Α 1 

 Αποξιλωςθ 2 κυρϊν αλουμινίου και 1 ξφλινθσ 

κφρασ  μαηί με τθν κάςα τουσ 

Τεμ 3 

 Αποξιλωςθ δαπζδου αγϊγιμου ςτθν αίκουςα 5 

Αποξιλωςθ δαπζδου PVC  

m2 

          m2 

38 

           30 

 Αποξιλωςθ ξφλινων ερμαρίων- ραφιϊν  Κ.Α 1 

 Αποξιλωςθ τεςςάρων κερμαντικϊν ςωμάτων και 

κατθργθμζνων ςωλθνϊςεων.   

Τεμ. 4 

2 ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑ ΞΗΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ   

 Καταςκευι τοίχου ξθρισ δόμθςθσ για κλείςιμο 

ανοιγμάτων 

m2 6 

3 ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ   

 Χρωματιςμοί  εςωτερικϊν επιφανειϊν m2 700 

 Ειδικοί χρωματιςμοί   m2 520 

 Βερνικοχρωματιςμοί μεταλλικϊν επιφανειϊν  Κ.Α 1 

 Βερνικοχρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν. Κ.Α 1 

4 ΔΑΡΕΔΟ   



 Τοποκζτθςθ νζου πλαςτικοφ δαπζδου PVC m2 30 

 Τοποκζτθςθ αγϊγιμου δαπζδου πάχουσ 2mm m2 38 

 Μερικι αντικατάςταςθ τοπικϊν βλαβϊν  Κ.Α 1 

5 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ   

  Τοποκζτθςθ υπαρχόντων εςωτερικϊν κυρϊν 

αλερετοφρ ςτισ αίκουςεσ των χειρουργείων. 

Τεμ 6 

6 ΟΟΦΗ   

 Αντικατάςταςθ ψευδοροφισ ορυκτϊν  ινϊν. m2 60 

7 ΔΙΑΦΟΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ      

 Ζλεγχοσ και επιςκευι ςε όλεσ τισ κφρεσ  και ςτα 

υαλοςτάςια του χειρουργείου. 

Κατϋαποκοπι 1 

 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  νζων DEXION KA 1 

 ΞΥΛΟΥΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ – ΕΜΑΙΑ   

 Αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ ςε νζο 

χϊρο υπαρχόντων ερμαριϊν με αλλαγι 

κατεςτραμμζνων μερϊν (μπάηεσ πόμολα 

μεντεςζδεσ και κλειδαριζσ)   

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ τεςςάρων πορτϊν 

ερμαρίου( ντουλαπόφυλλα) 0,60 Χ 1,10 Υ. 

KA 1 

 ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ  ΚΑ 1 

ΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ            19. 970,00 ΕΥΩ  ΡΛΕΟΝ  ΦΡΑ 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:  

1. Με τθν κατάκεςθ προςφοράσ, νοείται ότι ο ςυμμετζχων ζλαβε γνϊςθ του 

χϊρου,  των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν, κακϊσ και των όρων – απαιτιςεων τθσ 

παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, τα οποία αποδζχεται πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επιπλζον να προςκομίςουν ςτο φάκελο 

προςφοράσ υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/1986 – άρκρο 8, παρ.4 

ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι επιςκζφκθκαν τουσ χϊρουσ προκειμζνου να 

λάβουν γνϊςθ του αντικειμζνου των εργαςιϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν 

του ζργου και αποδοχισ όλων των όρων του διαγωνιςμοφ. Η υπεφκυνθ 

διλωςθ κα ςυνυπογράφεται και από Μθχανικό τθσ Τεχνικισ  Υπθρεςίασ 

του Νοςοκομείου. 

2. Να αποδεικνφουν τθν εμπειρία τουσ ςε  εργαςίεσ  τοποκζτθςθσ αγϊγιμων 

δαπζδων , δαπζδων PVC  και χρωματιςμϊν ςε δθμόςια ι ιδιωτικά 

Νοςοκομεία. (Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μία για κάκε 

κατθγορία εργαςιϊν ι μία όπου να περιζχει αναλυτικά τισ κατθγορίεσ 

εργαςιϊν) 

3. Επίςθσ, με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επί 

ποινι αποκλειςμοφ, να ορίςει εγγράφωσ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ άρκρου 8 

Ν.1599/1986 ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ οι οποίοι 

οφείλουν να ςυνεργάηεται ΑΜΕΣΑ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία κακ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, για διευκρινιςεισ, οδθγίεσ κλπ. 

4. Ο χρόνοσ των εργαςιϊν για τα Χειρουργεία ορίηεται ΑΜΕΣΑ δθλ. από τθν 

λιξθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  ζωσ 

και είκοςι μζρεσ για τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν. 

5.  Επίςθσ οφείλει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι οι εργαςίεσ κα 

εκτελεςκοφν τισ παραπάνω θμερομθνίεσ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ: 

 Για διευκρινιςεισ και οδθγίεσ ςχετικά με τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ι με 

τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν, ι για παραδρομζσ τισ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, ο 

ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει περεταίρω διευκρινιςεισ και πλθροφορίεσ από τθν 



Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου, πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στθν 

αντίκετθ περίπτωςθ, υποχρεοφται να αποδεχτεί τισ διευκρινιςεισ / πλθροφορίεσ 

και οδθγίεσ που κα δοκοφν εκ των υςτζρων, από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του 

Νοςοκομείου. 

 Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα 

από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και ςφμφωνα με τισ 

Ευρωπαϊκζσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραφζσ (ISO, CE-marking, 

ΕΛΟΤ, κλπ).  

 Η επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ θ οποία ςυνοδεφει τθν Τεχνικι Ρεριγραφι 

είναι ενδεικτικι. Γι αυτό το λόγο, πριν τθν κατάκεςθ προςφοράσ και πριν 

ξεκινιςει θ καταςκευι, κα πρζπει να γίνει επανζλεγχοσ από τον Ανάδοχο, αφοφ 

λθφκοφν όλεσ οι διαςτάςεισ επί τόπου. Οι παραγγελίεσ κα γίνουν βάςει 

πραγματικϊν μεγεκϊν και όχι από τθν Τεχνικι Ρεριγραφι. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ θ δαπάνθ εργαςιϊν κα βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ πριν αρχίςει τισ εργαςίεσ των χρωματιςμϊν 

να κζςει υπ όψθ τθσ επίβλεψθσ Τ.Υ.  τθν ποιότθτα των χρωμάτων που κα 

χρθςιμοποιιςει και να κατακζςει πιςτοποίθςθ των υλικϊν. 

  Οι προςφορζσ να είναι επί του ςυνόλου. H Τεχνικι Υπθρεςία διατθρεί το 

δικαίωμα απόρριψθσ του προτεινομζνου μειοδότθ εφόςον διαπιςτϊςει ότι δεν 

ακολουκεί τισ υποδείξεισ και τισ τεχνικζσ περιγραφζσ του ζργου. 

Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει : 

α. να φροντίηει για τθν τιρθςθ τθσ τάξεωσ και τθσ κακαριότθτασ ςτο εργοτάξιο, 

μζχρι τθν παράδοςθ των εργαςιϊν. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του 

ότι οφείλει να εργαςτεί υπό ςυνκικεσ οι οποίεσ να επιτρζπουν τθν κατά το 

δυνατό ανενόχλθτθ λειτουργία του Νοςοκομείου. Ο χϊροσ εργαςιϊν κα 

ςφραγιςκεί ερμθτικά, με ευκφνθ του Αναδόχου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Θα τθρθκοφν όλεσ οι οδθγίεσ του 

ΚΕΕΛΡΝΟ για τθν πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων που ςχετίηονται με 

τεχνικά και καταςκευαςτικά ζργα.  Ρροςτατευτικά – διαχωριςτικά πανό, που να 

εξαςφαλίηουν ερμθτικι απομόνωςθ του εργοταξίου για θχομόνωςθ και 

προςταςία από τθν ςκόνθ, των όμορων χϊρων, λόγω οικοδομικϊν εργαςιϊν, 

βαρφνουν τον εργολιπτθ ο οποίοσ και ζχει τθν ευκφνθ.  



β. να προνοεί για τθν μεταφορά και αποκικευςθ όλων των υλικϊν προσ χριςθ 

και να παίρνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προφφλαξθσ των προςκομιηομζνων 

υλικϊν μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν, των μθχανικϊν, των μεταφορικϊν μζςων και 

εν γζνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, 

των επιβλεπόντων και κάκε τρίτου ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και 

διατάξεισ (νομοκεςία περί δθμοςίων ζργων και οδθγίεσ και διατάγματα περί 

υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ.), φζροντοσ τθν ευκφνθ αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ 

για κάκε ςυνζπεια που κα προκφψει από τθ μθ εφαρμογι τουσ. 

γ. Να αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν ηθμιά ι 

φκορά ςτθν πρότερό τουσ κατάςταςθ εφόςον αυτι προκλικθκε από δικι του 

υπαιτιότθτα. 

δ. να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ του Νοςοκομείου. Για 

οποιαδιποτε τροποποίθςθ, κατά τθ φάςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κα υπάρχει 

πρϊτα ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

 Με τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν, νοείται ότι ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ των 

χϊρων και των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν, των Γενικϊν Πρων και των υποχρεϊςεων 

τθσ παροφςθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα. 

 Πλοι οι χϊροι, κατά τθν παράδοςθ, κα πρζπει να είναι κακαροί   

 Μετά το τζλοσ των εργαςιϊν να γίνει απομάκρυνςθ των αχριςτων υλικϊν 

από το ςυνεργείο  ςε κάδο με χρζωςθ του αναδόχου. 

 Πλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν υπό τθν επίβλεψθ τθσ οριςκείςασ επιτροπισ 

επίβλεψθσ και  παραλαβισ του Νοςοκομείου. 

 

 

 

 

 

 

    



            Οη προζθορές, πέρα από ηελ ηετληθή περηγραθή ηωλ προς παροτή 

σπερεζηώλ, ζα πρέπεη επηπιέολ λα περηιακβάλοσλ: Τηκή τωρίς Φ.Π.Α., ηο ποζοζηό 

ΦΠΑ ποσ επηβαρύλεηαη ε παρετοκέλε σπερεζία, ηα πιήρε ζηοητεία ηες 

προζθέροσζας εηαηρείας (επωλσκία, ζηοητεία επηθοηλωλίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, σπεύζσλος 

επηθοηλωλίας)  θαζώς θαη σπεύζσλε δήιωζε  όηη  κέτρη ηελ εκεροκελία ηες 

προζθοράς ε εηαηρεία  θαη ηα κέιε ασηής δελ βρίζθοληαλ  ζε θακία από  ηης 

θαηαζηάζεης ηωλ άρζρωλ 73 θαη 74 ηοσ Ν. 4412/16 γηα ηης οποίες  οη οηθολοκηθοί 

θορείς αποθιείοληαη ή κπορούλ λα αποθιεηζζούλ.  

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε 8/7/2021 θαη ώξα 12:30κκ. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε 

θιεηζηό θάθειν ζην πξωηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ (θηήξην 5, ΙΟΓΕΙΟ) θαη 

ζηε ζπλέρεηα, αθνύ κνλνγξαθνύλ από ηελ Πξνϊζηακέλε ηεο Δηνηθεηηθήο 

Δηεύζπλζεο ή ηελ Πξνϊζηακέλε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπνδηεύζπλζεο ζα 

αμηνινγεζνύλ από ηελ νξηζζείζα επηηξνπή ηελ 8/7/2021 θαη ώξα 13:00κκ 

ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην 1ν όξνθν ηνπ θηεξίνπ 5.  

  

      

                                                                    

                                               

                                       Ο Δηοηθεηής ηοσ Νοζοθοκείοσ  

                                                           Ειεσζέρηος Μπούιηας 

 

                                                                 Αθρηβές Αληίγραθο 

                                                       Η Τκεκαηάρτες ηες Γρακκαηείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλνπνίεζε: 

1. Σκήκα Πξνκεζεηώλ  

2. Σερληθή Τπεξεζία 
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