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 ΚΑΣΑΥΧΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 06-05-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                           Αξηζ. Πξση.: ΔΞΔ 9644/06-05-2022 

ΓΙΟΙΚΗΗ 1η Τ.Πε. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΧΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

Ταρ. Γ/λζε: Θεβώλ & Παπαδηακαληνπνύινπ – Γνπδή   

Υπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

Υπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Τκήκα       : Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθ.    : Δπαγγειία Σπαληηδάθε 

 

Τει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

Fax:           : 213 2013118 

e-mail        : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr 
                                                                                                                                                    

 

 

ΠΡΟ : ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΕΕΙΙΞΞΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΥΥΟΟΤΤ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΥΥΟΟΤΤ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΣΣΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΧΧΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΧΧΝΝ    

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΟΟ  ΚΚΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΕΕΦΦΤΤΕΕ  ΣΣΟΟ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΔΔΡΡΙΙ    

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  
(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ και 

λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν από ηο 

ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική 

ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο 

διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική Διασείπιζη και 

Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν 

Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος 

κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ 

διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 
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1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Υπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και ηποποποίηζη 

διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν και μεηαππςθμίζευν, 

μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ 

Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηθιακή Διακςβέπνηζη (Ενζυμάηυζη ζηην Ελληνική 

Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκηπονικέρ 

Επικοινυνίερ (Ενζυμάηυζη ζηο Ελληνικό Δίκαιο ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλερ διαηάξειρ.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Τελ 18/4//28-02-2022 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα 

θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε 

επηηξνπή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νηθνδνκηθώλ θαη κε εξγαζηώλ γηα 

ην θηήξην ηνπ ΚΔΧΥΔ ζην Φαιάλδξη, ζε βάξνο ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο από ηελ 

1ε ΥΠΔ, πηζαλήο δαπάλεο € 30.000,00 πιένλ Φ.Π.Α (€ 37.200,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.). 

 

3. Τελ 21/5//15.03.2022 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηόξζσζε 

ζθάικαηνο επί ηεο ησλ ππ’ αξηζ. 18/4//28-02-2022 ΑΓΣ. 

 

4. Τελ 2/9/05-05-2022 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε επί ησλ ππ’ αξηζ. 18/4//28-02-2022 θαη 21/5//15-03-2022 

ΑΓΣ, κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηηο 

ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νηθνδνκηθώλ θαη κε εξγαζηώλ γηα ην θηήξην ηνπ ΚΔΧΥΔ ζην Φαιάλδξη, ζε βάξνο 

ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο από ηελ 1ε ΥΠΔ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη πηζαλήο 

δαπάλεο € 30.000,00 πιένλ Φ.Π.Α (€ 37.200,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.).  

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  
 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην ανάδειξη για ηην ππαγμαηοποίηζη οικοδομικών 

και μη επγαζιών για ηο κηήπιο ηος ΚΔΦΤΔ ζηο Υαλάνδπι, ζύμθυνα με ηιρ ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ ηος Παπαπηήμαηορ Α΄ ηηρ παπούζηρ. 

 

Πιθανή δαπάνη € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 37.200,00 ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 24% 

 

 

1.  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνύζεο. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

Από ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζηρ ζηο ΚΗΜΓΗ, οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζε 

ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόρμας ηλεκηρονικών διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Σπίηη 

10/05/2022 και ώπα 10:00 π.μ., ενώ θα καηαηεθούν και ζε ένηςπη μοπθή μεηά ηην ηλεκηπονική 

javascript:open_links('697208,670995')
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ςποβολή ηοςρ ζηο iSupplies, ηην ίδια μέπα  Σπίηη 10/05/2022 έυρ 14:30, ζηο Ππυηόκολλο ζηη 

Γπαμμαηεία ηος Νοζοκομείος.   

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει 

ηιμήρ.  

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.), Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 Σε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 
 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.  
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Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 

λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 

θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα 

θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 

Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα κε ηα 

όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.  Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη 

από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο 

αλαηεζεί ε ζύκβαζε.   

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΟ 
ΚΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΕΨΤΕ ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ  

 
Στθν Ακινα ςιμερα 04.05.2022 ςυνεδρίαςε θ επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν που 

αφορά: Διάφορεσ οικοδομικζσ και μθ εργαςίεσ για το Κτιριο του ΚΕΨΥΕ ςτο Χαλάνδρι, θ οποία 

ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ: 3731/23-02-2022 απόφαςθ του Διοικθτοφ του 

Νοςοκομείου και αποτελείται από τουσ:  

 1. Τςουκάτο Τριαντάφυλλο   Μθχανολόγο Μθχανικό Τ.Ε. 
 2. Γεωργόπουλο Μιχαιλ         Θλεκτρολόγο Μθχανικό Τ.Ε. 
 3. Παπακίτςο Ιωάννθ       Μθχανοτεχνίτθ                                                 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ είναι ο προςδιοριςμόσ όλων των απαιτιςεων 

ποιότθτασ των οικοδομικϊν και μθ, εργαςιϊν επιςκευισ του κτθρίου του ΚΕΨΥΕ ςτο Χαλάνδρι, 

κακϊσ και οι κανόνεσ ζντεχνθσ καταςκευισ-εγκατάςταςθσ αυτϊν.  

 Αναλυτικά οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν είναι οι εξισ: 

 

Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

ΙΟΓΕΙΟ (ΧΕΔΙΟ 1) 

1. Καταςκευι χωρίςματοσ τοιχοποιίασ πάχουσ 10εκ. από διπλι εκατζρωκεν γυψοςανίδα. Το 

εςωτερικό χϊριςμα ξθράσ δόμθςθσ κα καταςκευαςτεί με χριςθ μεταλλικοφ ςκελετοφ  από 

ςτρωτιρεσ UW 50/40/06 και ορκοςτάτεσ CW 50/50/06. Οι ορκοςτάτεσ τοποκετοφνται ςε 

αξονικζσ αποςτάςεισ των 60 εκατοςτϊν τουλάχιςτον μεταξφ τουσ. Τα μεταλλικά προφίλ 

παράγονται από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 6/10mm, κατθγορίασ γαλβανίςματοσ Η250, 

ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ14195:2005/A6:2006. Οι  ςτερεϊςεισ κα γίνουν ςτο 

κάτω μζροσ ςτο πάτωμα, ςτο πάνω μζροσ ςτο τρζχον δοκάρι και πλευρικά ςτουσ τοίχουσ. Στο 

εςωτερικό κα τοποκετθκεί πλάκα ορυκτοβάμβακα ι πετροβάμβακα πάχουσ 5cm, 50kg/m3 (με 

λ = 0,035 –0,032 W/m K.). Σε κάκε πλευρά του μεταλλικοφ ςκελετοφ κα τοποκετθκοφν 2 

ςτρϊςεισ από γυψοοςανίδεσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5 mm, οποιουδιποτε ςχιματοσ και 

διαςτάςεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με ςιμανςθ CE, μετά των υλικϊν ςτοκαρίςματοσ των 

αρμϊν και των μζςων ςτερζωςθσ (πχ βίδεσ, λωρίδεσ υαλοπλζγματοσ κτλ.). Σε όλεσ τισ ακμζσ 

τθσ τοιχοποιίασ (εάν υπάρξουν) κα τοποκετθκοφν μεταλλικά γαλβανιςμζνα γωνιόκρανα. Το 
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χϊριςμα τζλοσ κα τριφτεί, κα αςταρωκεί και κα βαφτεί ςε χρϊμα επιλογισ τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ. Οι διαςτάςεισ του χωρίςματοσ είναι 2,50 Χ 2,38m(φψοσ). 

2. Σοποκζτθςθ ςίτασ ςε ςυρόμενθ πόρτα. Θ ςίτα κα είναι ανοιγόμενθ κατά τον κάκετο άξονα 

και κα αποτελείται από μεταλλικό πλζγμα και τελάρο αλουμινίου χρϊματοσ επιλογισ τθσ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ (ενδεικτικά θ ςυρόμενθ πόρτα είναι χρϊματοσ μπλε). Θ πόρτα ςτθν οποία 

κα τοποκετθκεί είναι δίφυλλθ, ςυρόμενθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 4,32 Χ 2,45m (φψοσ), με 

δφο ςτακερά μζρθ δεξιά και αριςτερά διαςτάςεων 1,13 X 2,45m(φψοσ) και 1,17 Χ 

2,45m(φψοσ) αντίςτοιχα.  

3. Σε υπάρχουςα βιβλιοκικθ του κτθρίου, κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτο ανοιγόμενο ντουλάπι 

που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ αυτισ, ςφρτθσ ςτο ζνα φφλλο και κλειδαριά ςτο άλλο.  

4. Επιςκευι δφο κυρϊν. Σε δφο κφρεσ που βρίςκονται ςτθν κουηίνα και ςτο Γραφείο 

ειδικευόντων ιατρϊν ζχει αποκολλθκεί το πρεςαριςτό φφλλο επζνδυςθσ τθσ πόρτασ. Θ 

εργαςία περιλαμβάνει τθν αποξιλωςθ των κατεςτραμμζνων φφλλων επζνδυςθσ και τθν 

καταςκευι και τοποκζτθςθ νζων, ομοίων όςον αφορά τισ διαςτάςεισ, το ςχζδιο και το χρϊμα 

με τα υφιςτάμενα, επανατοποκζτθςθ των κυροφφλλων μετά των υλικϊν και εξαρτθμάτων 

τουσ και παράδοςθ των κυρϊν ςε άρτια και άψογθ λειτουργία. 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ κυροφφλλων: 0,80 Χ 2,10m(φψοσ)  

5. Επιςκευι ρωγμισ ςτο κάτω μζροσ του τοίχου δίπλα ςτο γραφείο των ειδικευόντων. Θ 

εργαςία περιλαμβάνει κάκε ενζργεια που κα απαιτθκεί για τθν άρτια και ζντεχνθ επιςκευι 

του προβλιματοσ κατόπιν αποτίμθςθσ του από τον εκάςτοτε ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με τθν 

Τεχνικι Υπθρεςία.     

6. Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ των παρακφρων ιςογείου παραλλιλωσ των εργαςιϊν που κα 

διενεργθκοφν εξωτερικά και περιγράφονται παρακάτω. Θ εργαςία περιλαμβάνει κάκε 

αναγκαία ενζργεια για τθν πλιρθ ςτεγάνωςθ τουσ.  

7. Σε ςθμείο εςωτερικά του κτιρίου και ςε μικοσ 4,00 m περίπου παρατθρείται ζντονθ διαφορά 

μεταξφ πατϊματοσ και ςοβατεπί, ενϊ παράλλθλα ζχουν αποκολλθκεί κομμάτια δαπζδου 

(πλάκεσ λευκοφ μαρμάρου) και ςοβατεπί (αποτελοφμενο από λευκό μάρμαρο). Αυτό πικανϊν 

οφείλεται ςε κακίηθςθ του κτιρίου ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο. Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν 

τοπικι επιςκευι του πατϊματοσ και επανατοποκζτθςθ ι αντικατάςταςθ των αποκολλθκζντων 

τμθμάτων (πλάκεσ δαπζδου και ςοβατεπί).    
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8.  Αντικατάςταςθ μονόφυλλθσ κφρασ εξόδου του κτιρίου με νζα κφρα-καςα πυραςφάλειασ. Θ 

εργαςία περιλαμβάνει τθν αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ τθσ παλαιάσ κφρασ-κάςασ ςε χϊρο 

που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία χωρίσ να προκλθκεί βλάβθ ςτθν υπάρχουςα τοιχοποιία. 

Τοποκζτθςθ νζασ μεταλλικισ κάςασ και μονόφυλλθσ κφρασ πυραςφάλειασ. Αποκατάςταςθ 

τυχόν μερεμετιϊν που κα προκλθκοφν. Παράδοςθ ςε πλιρθ και άριςτθ λειτουργία.   

Θ Μεταλλικι κφρα πυραςφαλείασ κα ζχει δείκτθ πυραντίςταςθσ εξιντα λεπτά (60 )́, κλάςθ 

πιςτοποίθςθσ τφπου REI 60 ι EI 60 ι ιςοδφναμου, με πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, 

καταςκευαςμζνθ και εγκατεςτθμζνθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ / διατάξεισ 

πυροπροςταςίασ. Θ διάςταςθ του «ανοίγματοσ» τθσ κφρασ δεν είναι τυποποιθμζνο. Ευκφνθ 

του αναδόχου είναι θ επί τόπου μζτρθςθ για τθν ακριβι διαςταςιολόγθςθ και ορκι 

τοποκζτθςθ τθσ. 

 Φορά ανοίγματοσ κφρασ προσ τθν ζξοδο / οδό διαφυγισ 

 Απόχρωςθ κφρασ: Επιλογι τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ ζπειτα από επίδειξθ ςχετικϊν 

δειγματολογίων και χρωματολογίων 

 Θυρόφυλλο τφπου SANDWICH, καταςκευαςμζνο αμφίπλευρα από υψθλισ ποιότθτασ 

θλεκτρογαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα, ελάχιςτου πάχουσ 0,8mm,θλεκτροςτατικά βαμμζνο με 

ποφδρα φοφρνου, με κατάλλθλεσ πλάκεσ ενίςχυςθσ ςτο εςωτερικό του κυρόφυλλουγια 

τοποκζτθςθ μθχανιςμοφ εξόδου κινδφνου -μπάρα πανικοφ(panic bar) κακϊσ και άλλου 

προαιρετικοφ εξοπλιςμοφ και με εςωτερικι πλιρωςθ - πυρινα με άκαυςτο κερμοθχομονωτικό 

υλικό με βάςθ ορυκτζσ ίνεσ , φφλλα-πλάκεσ πετροβάμβακα / ορυκτοβάμβακα, κατάλλθλθσ 

πυκνότθτασ και πάχουσ για πυραντίςταςθ εξιντα λεπτϊν (60 )́ 

 Μεταλλικι κάςα, καταςκευαςμζνθ από υψθλισ ποιότθτασ θλεκτρογαλβανιςμζνο 

χαλυβδοζλαςμα ελάχιςτου πάχουσ 1,5mm, θλεκτροςτατικά βαμμζνθ με ποφδρα φοφρνου 

ςτθν ίδια απόχρωςθ με αυτι του κυρόφυλλου, με κατάλλθλθ υποδομι (οπζσ ςτιριξθσ, 

τηινζτια κλπ) για περιμετρικι ςτιριξθ ςε τοίχο ι μεταλλικό πλαίςιο κατά περίπτωςθ 

 Θερμοδιογκοφμενθ ελαςτικι μαςτίχα - ταινία καπνοςτεγανότθτασ ςε ειδικά διαμορφωμζνθ 

εςοχι περιμετρικά τθσ μεταλλικισ κάςασ, κατάλλθλου πάχουσ και ποιότθτασ για πυραντίςταςθ 

εξιντα λεπτϊν (60 )́, για τθν πλιρθ ςφράγιςθ τθσ κφρασ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ 

 Δφο ςτροφείσ (μεντεςζδεσ), βαρζωσ τφπου με ρουλεμάν, ρυκμιηόμενοι κακ’ φψοσ, με 

ρυκμιηόμενθ προζνταςθ (πίροσ με ελατιριο) για τθν επαναφορά και αυτόματο κλείςιμο του 





    

8 

 

κυρόφυλλου και δφο (2) πίροι αςφαλείασ, ςτακερά ζμβολα, ςτο πλάι (ςόκορο) ςτθν πλευρά 

των ςτροφζων 

 Πλιρθσ μθχανιςμόσ εξόδου κινδφνου αποτελοφμενοσ από πυράντοχθ χαλφβδινθ κλειδαριά 

πανικοφ, με αυτόματο ξεκλείδωμα από τθν μπάρα πανικοφ(panic bar), χωρίσ αφαλό για κλειδί, 

υποδοχι, χωνευτι ςτθν κάςα, για τθν “γλϊςςα” τθσ κλειδαριάσ, πυράντοχο πόμολο και 

επιςτόμιο, με κορμό από χάλυβα και μπάρα πανικοφ(panic bar) εςωτερικά του κυρόφυλλου, 

που να εξαςφαλίηει με απόλυτθ αςφάλεια τθν εκκζνωςθ του χϊρου. 

 Κατάλλθλα ςυνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια, (μεταλλικά ι και πλαςτικά αρμοκάλυπτρα, 

γωνιζσ, γωνιακζσ ςυνδζςεισ, ςυνδετιρεσ, καλφπτρεσ κτλ) 

 Μεταλλικι πινακίδα με ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα αςφαλείασ και τα ςτοιχεία 

πιςτοποίθςθσ τθσ κφρασ, τοποκετθμζνθ ςτο πλάι (ςόκορο) αυτισ 

 Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ προαιρετικοφ – πρόςκετου εξοπλιςμοφ, εφόςον απαιτθκεί, όπωσ 

κφλινδρο για κανονικό (standard) αφαλό και κλειδί,  

Στθν εργαςία περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ αρκρωτοφ υδραυλικοφ μθχανιςμοφ 

αυτόματθσ επαναφοράσ κφρασ. 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ κφρασ: 0,90 Χ 2,15m(φψοσ) 

9. Καταςκευι ςτεγάςτρου μπροςτά και πάνω από τθν μπαλκονόπορτα του ιςογείου μικουσ 

4,60m και πλάτουσ 1,00 m περίπου.  

Ο ςκελετόσ Θα αποτελείται από μεταλλικοφσ μαφρουσ κοιλοδοκοφσ οι οποίοι κα αςταρωκοφν 

και κα βαφτοφν με αντιςκωριακι βαφι κατάλλθλθ για εξωτερικι χριςθ και ανκεκτικι ςτο 

νερό. Το χρϊμα κα είναι επιλογισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

 Θ Επικάλυψθ κα γίνει με πολυκαρβονικό φφλλο λευκοφ χρϊματοσ πάχουσ 1εκ., με τθν 

κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία, κακϊσ και ζνωςθ του ενόσ φφλλου με το άλλο (για τθν αποφυγι 

ειςροισ νεροφ) με ειδικά τεμάχια. Το Kυψελωτό πολυκαρβονικό φφλλο λευκοφ χρϊματοσ, κα 

φζρει τθν ςιμανςθ CE και κα προζρχεται από βιομθχανικζσ μονάδεσ παραγωγισ που 

ακολουκοφν Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ISO 9001:2015. 

10. Αντικατάςταςθ μονόφυλλθσ κφρασ ειςόδου του κτιρίου με νζα κφρα-κάςα αςφαλείασ. Θ 

εργαςία περιλαμβάνει τθν αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ τθσ παλαιάσ κφρασ-κάςασ ςε χϊρο 

που κα υποδείξει θ Τεχνικι Υπθρεςία χωρίσ να προκλθκεί βλάβθ ςτθν υπάρχουςα τοιχοποιία. 

Τοποκζτθςθ νζασ κάςασ και μονόφυλλθσ κφρασ αςφαλείασ. Αποκατάςταςθ τυχόν μερεμετιϊν 

που κα προκλθκοφν. Παράδοςθ ςε πλιρθ και άριςτθ λειτουργία. 
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Το ςχζδιο και το χρϊμα κα είναι επιλογι τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ ζπειτα από επίδειξθ ςχετικϊν 

δειγματολογίων και χρωματολογίων από τον Ανάδοχο. 

Επίςθσ θ κφρα κα τοποκετθκεί κατόπιν προςκόμιςθσ από τον ανάδοχο ςχετικοφ προςπζκτουσ 

που κα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ και ζγκριςθσ αυτοφ από τθν Τεχνικι 

Υπθρεςία. 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ κφρασ: 1,21 Χ 2,38m(φψοσ) 

11. Επιςκευι μεταλλικοφ ςτεγάςτρου ςτθν μπροςτινι είςοδο του κτιρίου (ΙΟΓΕΙΟ ΧΕΔΙΟ 1). Θ 

εργαςία περιλαμβάνει κάκε ενζργεια που κα απαιτθκεί για τθν άρτια και ζντεχνθ επιςκευι 

του ςτεγάςτρου κατόπιν αποτίμθςθσ των προβλθμάτων του (όπωσ τρίψιμο, ςτοκάριςμα ςε 

ςθμεία, πζραςμα με αντιςκωριακι βαφι) από τον εκάςτοτε ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με τθν 

Τεχνικι Υπθρεςία.  

Ενδεικτικά το ςτζγαςτρο ζχει διαςτάςεισ: 4,00 Χ 1,40m (περίπου)    

12. Προμικεια και τοποκζτθςθ μεταλλικισ ςτρογγυλισ ςκάλασ φψουσ από το επίπεδο 

εδάφουσ ζωσ το δϊμα το κτιρίου. 

Θ ςκάλα κα είναι ςτρογγυλι με διάμετρο 1,30 m και κα ζχει 34 ςφθνοειδι ςκαλιά. Το φψοσ 

τθσ ανζρχεται ςτα 6,60 m. Στο πάνω μζροσ κα φζρει πλατφςκαλο και ςτο κάτω πόρτα  

μεταλλικι που κα κλειδϊνει και κάγκελα με κόγχεσ φψουσ 2,50 m. Θ ςκάλα κα μεταφερκεί 

ςτο χϊρο ςε δφο (2) κομμάτια και κα ςυναρμολογθκεί επί τόπου με χριςθ ανυψωτικοφ 

μθχανιματοσ.  Θ καταςκευι κα περαςτεί με αντιςκωριακό υπόςτρωμα και κα βαφτεί με  

ντοφκο μπλε χρϊμα κατάλλθλο για μεταλλικζσ επιφάνειεσ. 

 

Ά ΟΡΟΦΟ (ΧΕΔΙΟ 2) 

1. Επιςκευι των ςακρϊν τμθμάτων τθσ τοιχοποιίασ ςε 5 δωμάτια του 1ου ορόφου. Θ εργαςία 

περιλαμβάνει τθν αποξιλωςθ των ςακρϊν τμθμάτων, τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν που 

προκλικθκαν ςτθν τοιχοποιία εξαιτίασ τθσ υγραςίασ. Τζλοσ τθν αποκατάςταςθ των 

επιχριςμάτων και τθν επαναβαφι τθσ τοιχοποιίασ. Όλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνουν ςε 

ςυνδυαςμό και ανάλογα με τισ εργαςίεσ μόνωςθσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Ταράτςα 

και περιμετρικά εξωτερικϊσ του κτιρίου.  

Ενδεικτικά: 80,00 m2 

2. Αποξιλωςθ τοπικά τθσ ψευδοροφισ ςε ςθμείο του διαδρόμου ςτον Α’ όροφο. Αποκάλυψθ 

του ςιδθροφ οπλιςμοφ τθσ οροφισ. Ζλεγχοσ για τυχόν αποςακρϊςεισ και αποκατάςταςθ 
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αυτϊν. Αποκατάςταςθ του τμιματοσ αυτοφ τθσ οροφισ και τζλοσ επιςκευι - αποκατάςταςθ 

τθσ αποξειλωκείςασ ψευδοροφισ. 

3. Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ των παρακφρων Α’ Ορόφου παραλλιλωσ των εργαςιϊν που κα 

διενεργθκοφν εξωτερικά και περιγράφονται παρακάτω. Θ εργαςία περιλαμβάνει κάκε 

αναγκαία ενζργεια για τθν πλιρθ ςτεγάνωςθ τουσ.  

 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 ΔΩΜΑ ΚΕΨΤΕ 

1. Στο δϊμα του παραρτιματοσ του Νοςοκομείου ςτο Χαλάνδρι (Βασ. Γεωργίου Β’ 43) 

απαιτείται θ επιςκευι τθσ υγρομόνωςθσ λόγω αςτοχίασ. Συγκεκριμζνα πρόκειται να 

εκτελεςκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

1. Αποξιλωςθ φκαρμζνων αςφαλτοπάνων ςε επιφάνεια 270μ2 περίπου 

2. Κακαριςμόσ αποκαλυφκείςασ επιφάνειασ  

3. Καταςκευι λουκιοφ τςιμεντοκονίασ  

4. Διάςτρωςθ αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ  

5. Μεταφορά και απομάκρυνςθ άχρθςτων υλικϊν 

6. Κοπι αναμονϊν ςιδθροφ οπλιςμοφ 

7. Συντιρθςθ μεταλλικϊν ςκελετϊν ζδραςθσ κλιματιςτικισ μονάδασ και  θλιακϊν 

κατόπτρων. (Τρίψιμο , μινιάριςμα, βαψιμο 1 χζρι). 

8. Προμικεια και τοποκζτθςθ αςφαλτόπανου ψθφίδασ 4,5kg/m2 ςε επιφάνεια 285μ2 

περίπου ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κάκετθσ εφαρμογισ ςτα ςτθκαία και ςε όλεσ τισ 

απολιξεισ του δϊματοσ. 

9. Εγκατάςταςθ λάμασ αλουμινίου για τθν ςυγκράτθςθ των κάκετων  τμθμάτων  του 

αςφαλτόπανου 

10. Ζλεγχοσ και επιςκευι υπόλοιπθσ μόνωςθσ  

11. Προμικεια και τοποκζτθςθ 10 τεμαχίων εξαεριςτικϊν μόνωςθσ ςε διάφορα ςθμεία και   

αποκατάςταςθ των οπϊν. 

12. Εγκατάςταςθ πλαςτικϊν καλυμμάτων ςτομίων υδρορροϊν. 

 

 

ΠΕΡΙΜΕΣΡΙΚΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ 

1. Λόγω τθσ ανάποδθσ κλίςθσ των υπαρχόντων μαραροποδιϊν των παρακφρων και τθσ 

ειςροισ υδάτων μζςω αυτϊν  κα πρζπει να τοποκετθκοφν επιπλζον και πάνω από τισ 

υπάρχουςεσ, νζεσ μαρμαροποδιζσ από λευκό μαρμαρο. 

Οι νζεσ μαρμαροποδιζσ κα ζχουν πάχοσ 2cm, ίςιεσ με νεροςταλάκτθ 1cm-μζςα από το 

τζλοσ τθσ μαρμαροποδιάσ. 
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Μαρμαροποδιζσ παρακφρων Ιςογείου = (6+6+1+5) + (2+3)WC = 18 + 5 = 23 τεμάχια 

                                                                          Α              Β 

Μαρμαροποδιζσ παρακφρων Α’ Ορόφου = (3+4+2+4) + (2+2+5)WC = 13 + 9 = 22 τεμάχια 

                                                                              Γ                 Β 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: Τφποσ Α: 0,75 Χ 0,20m, Τφποσ B: 0,60 Χ 0,20m, Τφποσ Γ: 0,95 Χ 

0,20m          

2. Επιςκευι ςτθκαίων εκατζρωκεν (εςωτερικά και εξωτερικά) περιμετρικά του κτθρίου. Θ 

εργαςία περιλαμβάνει κάκε ενζργεια που κα απαιτθκεί για τθν άρτια και ζντεχνθ 

επιςκευι των ρωγμϊν και τθσ αποςάκρωςθσ των εξωτερικϊν επιχριςμάτων των 

περιμετρικϊν ςτθκαίων, κατόπιν αποτίμθςθσ των προβλθμάτων τουσ από τον εκάςτοτε 

ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι Υπθρεςία.  

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 66,00 τρζχον μζτρα 

3. Επιςκευι αρμοφ ςτο κάτω μζροσ και ζμπροςκεν του κτιρίου μικουσ 6,60 m (ΙΟΓΕΙΟ 

ΧΕΔΙΟ 1, Αρικμόσ 12). Θ εργαςία περιλαμβάνει κάκε ενζργεια που κα απαιτθκεί για τθν 

άρτια και ζντεχνθ επιςκευι του αρμοφ ςτο κάτω μζροσ και ζμπροςκεν του κτιρίου (όπωσ 

γζμιςμα κτλ), κατόπιν αποτίμθςθσ του προβλιματοσ από τον εκάςτοτε ανάδοχο ςε 

ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι Υπθρεςία. 

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Συνολικά ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν κα ξεπερνά τισ ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Απαραίτθτθ θ κατάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ ςε ςχζςθ με όλεσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ επί ποινι αποκλειςμοφ. 

3. Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να φροντίςει ϊςτε όλεσ οι 

εργαςίεσ να λάβουν χϊρα χωρίσ τθν πρόκλθςθ αναςτάτωςθσ και προβλθμάτων ςτουσ 

υπόλοιπουσ χϊρουσ του ΚΕΨΥΕ 

4. Θα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι 

Λοιμϊξεων του Νοςοκομείου ϊςτε θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν να μθν προκαλζςει 

διαρροι ςκόνθσ και κινδφνουσ  

5. Θα πρζπει όλεσ οι εργαςίεσ να εκτελοφνται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν υπάρξει κίνδυνοσ 

ενεργοποίθςθσ των μζςων αςφαλείασ του ΚΕΨΥΕ και κατ’ επζκταςθ πρόκλθςθσ 
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αναςτάτωςθσ ςτουσ χϊρουσ του, όπωσ ενδεικτικά αναφζρεται θ διζγερςθ διατάξεων 

προςταςίασ από διαρροι κατά τθν διάρκεια εκτελζςεων των εργαςιϊν. 

6. Ο ανάδοχοσ που κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, υποχρεοφται να λαμβάνει τα 

κατά νόμο αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία του προςωπικοφ από ατυχιματα για τα 

οποία φζρει ακζραια τθν αςτικι και ποινικι ευκφνθ.  

7. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ νόμουσ, διατάγματα, 

οδθγίεσ και γενικά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ για τθν αςφάλεια των 

εγκαταςτάςεων. 

8. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ εργαςίεσ με ζμπειρο προςωπικό, του οποίου 

είναι ο αποκλειςτικόσ εργοδότθσ και ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι παντόσ τρίτου για τθν 

ακριβι τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Οι κάκε είδουσ καταβολζσ προσ 

τα αςφαλιςτικά ταμεία για όλο το προςωπικό του αναδόχου βαρφνουν τον ίδιο. 

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ, κάκε μζτρο 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του ζργου. 

10. Αποκατάςταςθ όποιων ηθμιϊν τυχόν προκλθκοφν. Γενικϊσ όλα τα μερεμζτια που κα 

δθμιουργθκοφν ςτα οικοδομικά ςτοιχεία του ΚΕΨΤΕ κα επιςκευαςτοφν και κα 

παραδοκοφν όλεσ οι τελικζσ επιφάνειεσ ελαιοχρωματιςμζνεσ. 

11. τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται θ ςυγκζντρωςθ των προϊόντων 

κακαίρεςθσ τθσ οικοδομισ (μπάηα-ξφλα-μζταλλα κλπ) και μεταφορά εκτόσ ΚΕΨΤΕ ςε 

αδειοδοτοφμενεσ από τισ Αρχζσ χϊρουσ. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ όπου κα εκτελεςκοφν οι 

παραπάνω εργαςίεσ προκειμζνου να αποκτιςουν ιδία αντίλθψθ των ςυνκθκϊν, 

αποτφπωςθ των διαςτάςεων-αποςτάςεων και των λοιπϊν τεχνικϊν ςτοιχείων που τυχόν 

χρειαςτοφν για τθ ςωςτι εγκατάςταςθ όλων των οικοδομικϊν ςτοιχείων και να 

παραλάβουν βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν Σεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου θ οποία 

κα πρζπει να κατατεκεί ςτον φάκελο τθσ Τεχνικισ Προςφοράσ  

13. Η τιμολόγθςθ του ζργου από τον ανάδοχο κα γίνει μετά τθν εγγραφι ενθμζρωςθ τθσ 

Σεχνικισ Τπθρεςίασ για το πζρασ των εργαςιϊν ϊςτε θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και 

Παραλαβισ του ζργου να προβεί ςτθν ςφνταξθ του πρακτικοφ Παραλαβισ του ζργου.   
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 H προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τισ Διάφορεσ οικοδομικζσ και μθ εργαςίεσ για το Κτιριο 

του ΚΕΨΤΕ ςτο Χαλάνδρι, ανζρχεται ςε € 30.000,00 πλζον ΦΠΑ (€ 37.200,00 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ).   

 

Οι προςφορζσ κα δοκοφν ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Α/Α Περιγραφι είδουσ / εργαςίασ Μ.Μ. Ποςότθτα Σιμι Μονάδασ 
(χωρίσ ΦΠΑ) 

φνολο      
(χωρίσ ΦΠΑ) 

1 

Διάφορεσ οικοδομικζσ και μθ εργαςίεσ για 
το Κτιριο του ΚΕΨΥΕ ςτο Χαλάνδρι 
κωδικόσ είδουσ 26 90003 014 000001 
CPV: 45215140 KAE:9523 
 

τεμ 1 30.000,€ 30.000,€ 

Γενικό φνολο (χωρίσ ΦΠΑ 24%): 30.000,00€ 

ΦΠΑ 24%:  7.200,00€ 

Γενικό φνολο (με ΦΠΑ 24%): 37.200,000 

 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Τςουκάτοσ Τριαντάφυλλοσ 
 

_________________________ 
Μθχανολόγοσ  Μθχανικόσ Τ.Ε. 

Γεωργόπουλοσ Μιχαιλ 
 

_________________________ 
Θλεκτρολόγοσ  Μθχανικόσ Τ.Ε. 

Παπακίτςοσ Ιωάννθσ 
 

___________________ 
    Μθχανοτεχνίτθσ                                                  
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