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 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08-04-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.ΕΞΕ 7842/11-04/2022 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1

η
 Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»  
Ταχ. Δ/νση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή   
Υπηρεσία  : Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας 
Υποδ/νση  : Οικονομικού  
Τμήμα       : Προμηθειών 
Πληροφ.    : Iωάννα Κίτσιου 

 

Τηλ.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 
Fax:           : 213 2013118 
e-mail        : i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr 
 

                                                                                                                                                    

 

 

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 

4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

Α) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Γ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), 

ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 20.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€ 24.800,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ Φ.Π.Α.) 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις : 

1.1 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις.  

1.2 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»   

1.3 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.  

1.4 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από 

το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»  

1.5 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

1.6 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση 

και Ευθύνη». 

1.7 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 
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1.8 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

1.9 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

1.10 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.  

1.11 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» 

1.12 του Ν.4542/2018 (ΦΕΚ Α΄ 95/01-06-2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του 

Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 

ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου 

Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, 

Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.» 

1.13 του Ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

1.14 του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34/23-03-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 

1.15 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

1.16 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

2. Την υπ’ αριθ. 14/37/28-12-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με 

την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την α) εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για το σκέπαστρο εισόδου της 

Κεντρικής Πύλης του Νοσοκομείου, β) την κατασκευή του σκεπάστρου καθώς και γ) την 

αντικατάσταση της σκεπής του θυρωρείου του Νοσοκομείου λόγω παλαιότητας και 

συνεχών διαρροών στο εσωτερικό του κεντρικού θυρωρείου, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει), πιθανής δαπάνης € 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α (€ 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»  

 

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την α) εκπόνηση 

μελέτης στατικής επάρκειας για το σκέπαστρο εισόδου της Κεντρικής Πύλης του 

Νοσοκομείου, β) κατασκευή του σκεπάστρου καθώς και γ) αντικατάσταση της σκεπής του 

θυρωρείου του Νοσοκομείου λόγω παλαιότητας και συνεχών διαρροών στο εσωτερικό του 

κεντρικού θυρωρείου 

Πιθανή δαπάνη  € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 24.800,00 συμπ. του Φ.Π.Α. 24% 
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1.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την 

επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.  

Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την 

Μ.Τετάρτη 20/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την 

ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως την Μ.Τετάρτη 20/04/2022 και ώρα 14:30, στο 

Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.   

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής.  

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται 

με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).  

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα 

κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και 

συγκεκριμένα:  

 

i) απόσπασμα  ποινικού  μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την 

υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά για: 

 Τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ο.Ε. και Ε.Ε., τους 

διαχειριστές. 

 Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

 

ii) Φορολογική ενημερότητα.  

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.  

 

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης: 
 

 Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η 

ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 
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 Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

 Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση 

του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και 

τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων.  Οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.   

 

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                       

 

 

 

                                                                                   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

Τμήμα Προμηθειών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ: Α) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Β) ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Γ) ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΧΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ   

 
Στην Αθήνα σήμερα 22.11.2021 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την: Α) 

εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για το σκέπαστρο εισόδου της κεντρικής πύλης του 

Νοσοκομείου, Β) της κατασκευής του σκεπάστρου καθώς και Γ) της αντικατάστασης της σκεπής του 

θυρωρείου του Νοσοκομείου λόγω παλαιότητας και συνεχών διαρροών στο εσωτερικό του κεντρικού 

θυρωρείου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22644/12-11-2021 απόφαση του Διοικητού 

του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:  

 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο   Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

 2. Νασόπουλο Ιωάννη              Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

 3. Σύρου Ευσταθία           Διοικητικός Υπάλληλος                                                  

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων 

ποιότητας για την: Α) εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για το σκέπαστρο εισόδου της κεντρικής 

πύλης του Νοσοκομείου, Β) της κατασκευής του σκεπάστρου καθώς και Γ) της αντικατάστασης της 

σκεπής του θυρωρείου του Νοσοκομείου λόγω παλαιότητας και συνεχών διαρροών στο εσωτερικό του 

κεντρικού θυρωρείου.  

 Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Α) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για την κατασκευή στεγάστρου από μεταλλικό σκελετό στην 

είσοδο της κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου όπως επίσης και εκπόνηση στατικής μελέτης για την 

αντικατάσταση της στέγης του θυρωρείου. 

1. Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τους υπολογισμούς που αφορούν την κλίση της αυτοφερόμενης 

στέγης του θυρωρείου του Νοσοκομείου, όπως επίσης τις διαστάσεις και πάχη σε δοκάρια, 

καδρόνια, τεγίδες και πετσώματα που απαιτούνται.  

2. Επίσης η στατική μελέτη περιλαμβάνει τους υπολογισμούς που αφορούν τις διαστάσεις και το 

πάχος των μεταλλικών δοκών στήριξης και τις διαστάσεις των βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

που απαιτούνται για την κατασκευή του στεγάστρου στην είσοδο της κεντρικής πύλης του 

Νοσοκομείου.  

3. Τα σχέδια και οι εκάστοτε υπολογισμοί και πίνακες διαστασιολόγησης θα παραδοθούν στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF, DWG 

κτλ). 

4. Η στατική μελέτη θα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό EuroNorm EN 1993 (2005) SteelStructures 

(Europe). 

 

Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 
Κατασκευή στεγάστρου από μεταλλικό σκελετό στην είσοδο της κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου: 

1. Το σκέπαστρο θα αποτελείται από μεταλλικούς κοιλοδοκούς πακτωμένους σε βάσεις από 

οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 

2. Η Κάλυψη θα γίνει με πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα πάχους 10mm με 100% προστασία 

από την UVA και UVB υπεριώδη ακτινοβολία. 
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3. Τα μεταλλικά μέρη θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με ειδικές βαφές κατάλληλες για 

υγρασία και εξωτερικούς χώρους ενώ τυχόν ηλεκτροκολήσεις θα περαστούν με κατάλληλο 

σπρέι για προστασία. Το χρώμα των μεταλλικών μερών θα είναι  επιλογή της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ενώ τα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα θα είναι διαφανή. 

 

Προσοχή: Οι διαστάσεις και το πάχος των μεταλλικών δοκών στήριξης όπως επίσης και οι διαστάσεις 

των βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα που απαιτούνται για την κατασκευή του στεγάστρου θα 

προκύψουν από την στατική μελέτη που θα καταρτισθεί από τον ανάδοχο.  

Ενδεικτικές διαστάσεις στεγάστρου: 7,45 Χ 4,00 μ 

 

Γ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

Η αντικατάσταση της σκεπής περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

1. Αποξήλωση μετά προσοχής της υπάρχουσας στέγης έτσι ώστε να μη προκληθούν ζημιές στα 

δομικά στοιχεία του κτίσματος.  

2. Αποξήλωση της υπάρχουσας ψευδοροφής και του μεταλλικού σκελετού αυτής. 

3. Συγκέντρωση των αποξηλωθέντων στοιχείων σε κάδους και απομάκρυνση αυτών εκτός του 

χώρου του Νοσοκομείου.    

4. Κατασκευή αυτοφερόμενης τετράρριχτης στέγης αποτελούμενη από σουηδική ξυλεία, 

μόνωση και επικάλυψη από κεραμίδι ρωμαϊκού τύπου. 

5. Η μόνωση περιλαμβάνει μια (1) στρώση Fibran πάχους 5 εκατοστών, μεμβράνη κατάλληλη 

για κεραμοσκεπές, και μια (1) ακόμα στρώση Fibran  3 εκατοστών ανάμεσα στις τεγίδες.      

6. Κατασκευή νέας ψευδοροφής αποτελούμενης από μεταλλικό σκελετό και φύλλα  άνθυγρης 

γυψοσανίδας (πράσινη). Στοκάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα και  ελαιοχρωματισμός της 

ψευδοροφής σε χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Στην εργασία 

περιλαμβάνεται και τυχόν δημιουργία θυρίδων επίσκεψης ανάλογα με τις απαιτήσεις 

λειτουργίας του χώρου. 

7. Αποκατάσταση  μερεμετιών που τυχών προκληθούν σε δομικά στοιχεία και τοίχους  του 

κτίσματος.  

8. Διευθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές γραμμές, δίκτυα ασθενών ρευμάτων, 

σωληνώσεις κλιματισμού κτλ) μετά το πέρας των εργασιών. 

9. Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου και παράδοση του κτίσματος.      

    

Προσοχή: Η κλίση της αυτοφερόμενης στέγης και οι διαστάσεις και πάχη σε δοκάρια, καδρόνια, 

τεγίδες και πετσώματα θα προκύψουν από την στατική μελέτη που θα καταρτισθεί από τον ανάδοχο. 

Ενδεικτική επιφάνεια στέγης: 65,00 m2 

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Συνολικά ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

2. Απαραίτητη η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης σε σχέση με όλες τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού. 

3. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει ώστε όλες οι 

εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους 

υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου. 

4. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μην προκαλέσει διαρροή 

σκόνης και κινδύνους . 
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5. Θα πρέπει όλες οι εργασίες να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος 

ενεργοποίησης των μέσων ασφαλείας του Νοσοκομείου και κατ’ επέκταση πρόκλησης 

αναστάτωσης στους χώρους του, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διέγερση διατάξεων 

προστασίας από διαρροή κατά την διάρκεια εκτελέσεων των εργασιών. 

6. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά 

νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει 

ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη.  

7. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, 

οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο 

αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση 

των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο 

για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 

10. Αποκατάσταση όποιων ζημιών τυχόν προκληθούν. Γενικώς όλα τα μερεμέτια που θα 

δημιουργηθούν στα οικοδομικά στοιχεία του Νοσοκομείου θα επισκευαστούν με ευθύνη 

του αναδόχου.  

11. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων 

καθαίρεσης της οικοδομής (μπάζα-ξύλα-μέταλλα κλπ) και μεταφορά εκτός του 

Νοσοκομείου σε αδειοδοτούμενες από τις Αρχές χώρους. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να επισκεφθούν τους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι παραπάνω 

εργασίες προκειμένου να αποκτήσουν ιδία αντίληψη των συνθηκών, αποτύπωση των 

διαστάσεων-αποστάσεων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν για τη 

σωστή εγκατάσταση όλων των οικοδομικών στοιχείων και να παραλάβουν βεβαίωση 

επίσκεψης από την Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου η οποία θα πρέπει να κατατεθεί 

στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς  

13. Η τιμολόγηση του έργου από τον ανάδοχο θα γίνει μετά την εγγραφή ενημέρωση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας για το πέρας των εργασιών ώστε η Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου να προβεί στην σύνταξη του πρακτικού Παραλαβής του έργου.   

 

 H προϋπολογισθείσα δαπάνη για την: Α) εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για το 

σκέπαστρο εισόδου της κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου, Β) της κατασκευής του σκεπάστρου 

καθώς και Γ) της αντικατάστασης της σκεπής του θυρωρείου του Νοσοκομείου λόγω 

παλαιότητας και συνεχών διαρροών στο εσωτερικό του κεντρικού θυρωρείου, ανέρχεται σε € 

20.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).   

 

Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Α/Α Περιγραφή είδους / εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο      
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για 
το σκέπαστρο εισόδου της κεντρικής πύλης 
του Νοσοκομείου  
κωδικός είδους 2690001062000003 
CPV: 71241000 KAE:40439 

τεμ 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

2 
Κατασκευή σκεπάστρου εισόδου της 
κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου  

τεμ 1 10.280,00 € 10.280,00 € 
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κωδικός είδους 2690003002000020 
CPV: 45215140 KAE:40863 

3 

Αντικατάσταση της σκεπής του θυρωρείου 
του Νοσοκομείου 
κωδικός είδους 2690003002000019 
CPV: 45215140 KAE:40863 

τεμ 1 8.220,00 € 8.220,00 € 

Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%): 20.000,00 € 

ΦΠΑ 24%:  4.800,00 € 

Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%): 24.800,00 € 
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