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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  Προμήθειας Εξωσυμβατικού  Είδους 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στnν «Επισκευή  

οροφών στα δωμάτια 202-203 της Χειρουργικής κλινικής» για τις ανάγκες του 

Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν 
συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

   
Η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ 
(3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«Επισκευή οροφών στο δωμάτιο 202-203 της Χειρουργικής Κλινικής  του  

Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης» . 

   Αντικείμενο του έργου 

        Η περιγραφή αυτή, αφορά τις εργασίες  επισκευής οροφών  στο δωμάτιο 202-

203 της Χειρουργικής Κλινικής   του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης». 

 

Ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου 

είναι ειδικές γιατί : 

1.1 Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν χωρίς καμία διατάραξη της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. 

1.2 Μέρος των εργασιών ίσως απαιτηθεί να γίνει  Σαββατοκύριακα σε συνεννόηση 

με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. 

1.3 Πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την προστασία και την αποφυγή  πρόκλησης 

ζημιών στα πάσης φύσεως υλικά και εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. 

1.4 Για τους παραπάνω λόγους, οι διαγωνιζόμενοι πριν υποβάλλουν την προσφορά 

τους πρέπει να επισκεφθούν όλους τους χώρους που σχετίζονται με το υπόψη έργο 

και να λάβουν γνώση όλων των συνθηκών.   

 

 

 



2. Έκταση του έργου 

  Για την  επισκευή   των οροφών  του δωματίου 202-203 της Χειρουργικής Κλινικής    

μετά από επιστάμενο έλεγχο  της Τεχνικής Υπηρεσίας  θα γίνουν οι παρακάτω 

εργασίες :   

    1.Καθαίρεση  των επιχρισμάτων  που έχουν φθαρεί  από    υγρασία  η οποία 

προέρχεται  είτε από όμβρια  ύδατα   λόγω του  υφιστάμενου αρμού διαστολής  του 

κτιρίου, είτε από παλαιά μωσαϊκά πλακάκια που βρίσκονται στο μπαλκόνι της 

Ορθοπεδικής κλινικής,  είτε από παλιές  σωληνώσεις  ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το 

πάχος των επιχρισμάτων που θα αποξηλωθούν υπολογίζεται στα 3 εκ. έως 5 εκ. και η 

επιφάνεια στα 60,00τ.μ . Η αποξήλωση θα γίνει έως την εμφάνιση των σωληνώσεων 

της ενδοδαπέδιας θέρμανσης . 

    2. Απομάκρυνση  των υλικών  καθαίρεσης   από το χώρο  με ευθύνη του  

αναδόχου.  

    3. Κατασκευή τοπικού ικριώματος. 

    4. Καθολική  καθαίρεση σοβάδων (επικάλυψη) σε όλο το μήκος και πλάτος της 

οροφής (εάν είναι εφικτό). 

     5. Αποξήλωση των σωληνώσεων της κατηργημένης ενδοδαπέδιας  θέρμανσης 

όπου είναι εφικτό. 

     6. Τοποθέτηση ψευδοροφής ορυκτών ινών (νέας τεχνολογίας ) πλενόμενης και 

αντιμικροβιακή , διαστάσεων 60x60, καθώς και δύο  φωτιστικών σωμάτων στο κάθε  

φάτνωμα   διαστάσεων 60x60 , 4x18W . 

 Σύνολο 12 τεμάχια . 

 

Παράδοση του χώρου σε πλήρη λειτουργία. 

4. Εκτέλεση του έργου / Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

 

  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και να απομακρύνει όλα τα υλικά  σε 

χώρο του έργου, με δική του ευθύνη και δαπάνη και να κάνει χρήση όλων των 

αναγκαίων μέσων για την περαίωση των εργασιών . 

  Ο ανάδοχος 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. 

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

διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. 



  Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από έμπειρο προσωπικό και με αρίστης ποιότητας 

υλικά με αντίστοιχα πιστοποιητικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική 

του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη 

εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος   υποχρεούνται  να απομονώσει τον χώρο που 

εργαστεί  για την αποφυγή σκόνης  σε όλο το χώρο των εξωτερικών ιατρείων.    

Ο ανάδοχος, μετά το πέρας των αντικαταστάσεων θα ελέγξει την εγκατάσταση για 

τυχόν διαρροές ή άλλη δυσλειτουργία και σε περίπτωση προβλημάτων είναι 

υποχρεωμένος να επεμβαίνει στην εγκατάσταση για την διόρθωση και την βελτίωση 

αυτής με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο. 

 

5. Προσωπικό αναδόχου – Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο 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 το ΙΚΑ για όλο το προσωπικό του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο. 

 

6. Παράδοση του έργου 

 

Η παράδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και 

αφού  ελεγχτούν όλες οι οροφές .  

   

Πριν την κατάθεση της προσφοράς σας,  θα πρέπει να επισκεφτείτε τον  χώρο  στη 

Χειρουργική  Κλινική  του  Νοσοκομείου  και να παραλάβετε από την Τεχνική 

Υπηρεσία την βεβαίωση ότι επιστρεφθήκατε τον χώρο.   

 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 20 ημερολογιακές ημέρες 

 

O   Yποδιευθυντής   Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

 

 
 
 
 
 
                



Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές 
απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).  
 

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κα Ψιμούλη Γεωργία, (Τεχνική Υπηρεσία) 
τηλέφωνο:  213-2052575  
 
Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail 
promitheion@paidon-pentelis.gr, έως   ΔΕΥΤΕΡΑ  16-03-2020   &    ώρα 11:00 π.μ. 
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόν 
 
                                                                              
 
                                                                            H AN. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 

 

                                                                          ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 
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