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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
   
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ 
  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π.  Πεντέλη  Αθήνα  1/07/2019 
ΤΚ 15236   
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  Αρ. Πρωτ.7413/5-7-2019 

Πληροφ. ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ   

Τηλ . 213-2052518 ή 508    
Fax: 213-2052441 
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr  
ΑΦΜ 997355589 
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

  
 
 

   

  
 

ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής δικαιολογητικών 
συμμετοχής , τεχνικής και  οικονομικής προσφοράς για την «Eπισκευή των 
χώρων υγιεινής (W.C. ) στο κτίριο της Διοίκησης, του  Γενικού Νοσοκομείο  
Παίδων Πεντέλης » (CPV 50000000-5). 
.     

ΣΧΕΤ. : 1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

2. Την υπ΄αριθμ. 14/07-06-2019 Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίνοντας  α) τη 
σκοπιμότητας δαπάνης  ύψους 9.000,00€ συμπεριλ.ΦΠΑ για την «Eπισκευή των 
χώρων υγιεινής (W.C. ) του  Γενικού Νοσοκομείο  Παίδων Πεντέλης ». 
 β) την  έγκριση των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών  και γ) τη διενέργεια 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΚΩ64690Ω5-0ΕΦ) 
3. Την αναγκαιότητα επισκευής των χώρων υγιεινής (W.C. ) στο κτίριο της 
Διοίκησης, του  Γενικού Νοσοκομείο  Παίδων Πεντέλης », για λόγους υγιεινής 
των εργαζομένων και των επισκεπτών. 
 

 
 

Το  Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, προβαίνει 
στην διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας, 
σχετικά με την «Eπισκευή των χώρων υγιεινής (W.C. ) στο κτίριο της Διοίκησης, του  
Γενικού Νοσοκομείο  Παίδων Πεντέλης » (CPV 50000000-5), προϋπολογισμός 9.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0863α  του προϋπολογισμού του 
Νοσοκομείου οικ. έτους 2019. 

 
   Σας  καλεί εντός δέκα ημερών (10) από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας να 
υποβάλετε ,σε κλειστό πρωτοκολλημένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά,  στο Γραφείο Προμηθειών. 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:  Ιπποκράτους 8, Π. 
Πεντέλη ΤΚ 15236 . Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία 
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πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας , που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. 
 

Αντικείμενο της πρόσκλησης :  «Eπισκευή των χώρων υγιεινής (W.C. ) στο κτίριο της 
Διοίκησης, του  Γενικού Νοσοκομείο  Παίδων Πεντέλης » CPV :50000000-5 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :  Η χαμηλότερη τιμή  
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :  9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  
ΣΥΜΒΑΣΗ : ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : 60 ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,  της παρούσας όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  
 

Υποβολή προσφορών  έως την    12/07/2019 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 14.30μ.μ 
Αποσφράγιση προσφορών: 15/07/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00π.μ 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : H αξιολόγηση  των υποβληθέντων προσφορών θα διενεργηθεί 
από την  συσταθείσα επιτροπή. 
Λόγοι αποκλεισμού: όσα ορίζει το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί 
φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2,παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που 
προσφέρουν στην αγορά την περιγραφόμενη υπηρεσία  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' . Επιπλέον 
το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 
4412/2016. 
Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την 
υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν.4412/2016). 
Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, 
αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 
παρ. 3, Ν. 4412/2016).Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).  
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας , οι οποίες  έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό 
Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού, εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Παραρτήματος Α΄του 
Ν,4412/2016.      
Α.  Κριτήρια επιλογής.  

• Πτυχιούχοι Α΄ τάξης  και άνω ή Μέλη  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) ή 
να είναι εγγεγραμμένοι στο Νομαρχιακό Μητρώο και αυτό θα αποδεικνύεται με 
την κατάθεση του πτυχίου ( φωτοτυπία ακριβές αντίγραφο). 

 
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο 
σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
Γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος  και το θέμα  
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Δ.  Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα φυσικό ή νομικό). 
Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει 
τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 
2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις : 
 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».   
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του 
περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα. 

 
α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  .  Σε κλειστό φάκελο  (μέσα στον κυρίως φάκελο) 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι και σε δύο αντίγραφα για κάθε δικαιολογητικό ( πρωτότυπο-
αντίγραφο ) .  Επί ποινή αποκλεισμού εάν δεν κατατεθούν):  

 

 Υπεύθυνη δήλωση ( δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) της παρ. 4 του άρθρου 
8 του Ν. 1599/1986, &  Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ74/26-03-2014), όπως εκάστοτε ισχύει, 
που θα φέρει ημερομηνία των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στην οποία : 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι  και την ημέρα υποβολής της  προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  
 δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου.  

 απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.  

2.Για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3.Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

4. Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
5.Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
6.Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (και το ειδικό επάγγελμα τους) ή 

ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα.  
7.Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
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κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)  

γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των   
δικαιολογητικών, που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης, όποτε ζητηθούν από το Νοσοκομείο 

δ) Να δηλώνονται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της 
επιχείρησης. 

ε) Να δηλώνονται εάν έχει υποβληθεί στον προμηθευτή ή ποινή του αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του 
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την 
απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

στ) Να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και 
τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με αυτούς συνέταξε την προσφορά του. 

ζ)  Να δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι αληθή και 
ακριβή. 

 Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου ότι έλαβαν πλήρη γνώση των 
ειδικών τοπικών συνθηκών. 

 Υπεύθυνη δήλωση ( δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής ) Μηχανικού ΤΕ  ή ΠΕ που θα 
δηλώνει ότι θα είναι ο επιβλέπων του έργου. 

 
β) Οικονομική προφορά: (πρωτότυπο και αντίγραφο ) επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με 
την  ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .  
γ) Τεχνική  προσφορά : ( πρωτότυπο και αντίγραφο ) επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με 
την  ένδειξη TΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ . Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», την τεχνική τους προσφορά  καθώς και συμπληρωμένο τον Πίνακα 
Συμμόρφωσης ( ως ακολούθως) 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
  

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα 
επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.A. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο. 
 

1.  2% υπέρ ψυχικής υγείας του Ν. 3580/07 άρθρο 6 

2. 0,07% υπερ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 

3. 0,06% υπερ Αρχής Προδικαστικών διαφορών 

4. 3% Χαρτόσημο επί προγενέστερων κρατήσεων με α.α 2 ,3  

5. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επι του 3% χαρτόσημου με α.α. 4  

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Συμφωνία επί του συνόλου των 
τεχνικών προδιαγραφών όπως 
αναλυτικά ορίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

ΝΑΙ   
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5. 8% παρακράτηση φόρου 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας. 

 
 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
 
«Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 
5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει 
προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής». 
 

 
 

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«Επισκευή χώρων υγιεινής (W.C ) στα  Διοικητικά  γραφεία   του Γενικού 

Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης» 

 

   Αντικείμενο του έργου 

        Η περιγραφή αυτή, αφορά την επισκευή  των χώρων υγιεινής των Διοικητικών 

γραφείων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και  συγκεκριμένα την 

αποξήλωση των υπαρχόντων ειδών υγιεινής, πλακιδίων και ψευδοροφής  και την 

αντικατάστασή τους με καινούργια , την δημιουργία χώρου κουζίνας και 

αποθήκευσης  υλικών καθαριότητας .    

 1. 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 χώρων υγιεινής (w.c)  στα διοικητικά γραφεία αναλυτικά θα 

ανακαινιστούν τα τρία   (3 ) w.c  προσωπικού   με έναν  (1) προθάλαμο   με δύο 

νιπτήρες.  Επίσης η ήδη υπάρχουσα  αποθήκη θα διαμορφωθεί σε μια μικρή κουζίνα  

καθώς και ένα τμήμα του προθαλάμου θα διαμορφωθεί σε  αποθήκη των ειδών  

καθαριότητας. 
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 Μετά από επιστάμενο έλεγχο  της Τεχνικής Υπηρεσίας θα γίνουν οι παρακάτω 

εργασίες: 

    1.Καθαίρεση – αποξηλώσεις . 

    Καθαίρεση όλων των πλακιδίων τοίχων μετά του κονιάματος και τυχόν σαθρών 

επιχρισμάτων   καθώς και προετοιμασία του υπάρχοντος δαπέδου για την επικόλληση 

των νέων πλακιδίων ώστε να  επιτευχθεί η επιθυμητή στάθμη  του εσωτερικού χώρου 

με αυτή του διαδρόμου. Η τελική στάθμη των πλακιδίων του δαπέδου θα πρέπει  να 

είναι ίδια με του διαδρόμου για να μην δημιουργηθεί  υψομετρική διαφορά. Εάν 

τυχόν προκύψει υψομετρική διαφορά μεταξύ του δαπέδου και του διαδρόμου αυτή θα 

καλυφθεί με ειδικό προφίλ αλουμινίου . 

     2. Αποξήλωση  όλων των ειδών υγιεινής . 

3. Αποξήλωση  εσωτερικής  θύρας και επανατοποθέτηση σε νέα θέση  

4. Αποξήλωση  ψευδοροφής . 

5.Καθαίρεση  τμήματος  εσωτερικής τοιχοποιίας .  

 6. Απομάκρυνση  των υλικών  καθαίρεσης   από το χώρο  με ευθύνη του  αναδόχου.  

 7. Κατασκευή  επιχρισμάτων ισχυρού κονιάματος ρητινούχου γαλακτώματος στους 

τοίχους  και ισχυρής  κόλλας  εξωτερικής  χρήσης για την επικόλληση των πλακιδίων.  

  8.. Τοποθέτηση πλακιδίων πορσελάνης στο δάπεδο και τους τοίχους  των w.c 

  ύψους μέχρι 1,60 μ περίπου. Πλακίδια θα τοποθετηθούν επίσης άνωθεν του πάγκου 

της κουζίνας (επί τοίχου),επί του πάγκου του νιπτήρα καθώς επίσης άνωθε του 

πάγκου και στους εκατέρωθεν  τοίχους.  

Τα   πλακάκια βρίσκονται ήδη στο Νοσοκομείο από δωρεά  από τον Συνεταιρισμό 

Εργολάβων Υδραυλικών  Αθηνών – Πειραιώς  (ΣΕΥΔΑΠ).  

   9.Προμήθεια  κόλλες  για τα πλακίδια μαζί με  αρμόστοκο  και σταυρούς 

πλακιδίων. 

10. Τοποθέτηση  στοιχείων ξηράς  δόμησης . 

11.Τοποθέτηση νέας ψευδοροφής  από ορυκτές  ίνες και ενσωματωμένα φωτιστικά 

στοιχεία. 

12. Προμήθεια  και τοποθέτηση  δίφυλλης θύρας  τύπου  φυσαρμόνικας με 

κλειδαριά.. 

13. Υδραυλικές  εργασίες . 

14.Ηλεκτρολογικές  εργασίες . 

15.Ξυλουργικές  εργασίες . 

16.Ελαιοχρωμτισμοί  τοιχοποιίας και θυρών.    
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Ο Ανάδοχος υποχρεούντα να επιβεβαίωση τις διαστάσεις  των χώρων για την 

τοποθέτηση των πλακιδίων (τοίχου & δαπέδου) πριν την έναρξη των εργασιών και να 

ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να υπάρξουν 

από τα  πλακάκια που θα τοποθετηθούν και βρίσκονται στην αποθήκη του 

Νοσοκομείου.   

Ο ανάδοχος υποχρεούνται να επιβεβαίωση τις διαστάσεις  των οροφών  για την  

αποξήλωση και τοποθέτηση νέων ψευδοροφών και φωτιστικών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούνται να επιβεβαίωση τις διαστάσεις  των ξύλινων ερμαρίων  για 

τοποθέτηση τους . 

 

     .Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής αρίστης ποιότητας τα οποία θα 

περιλαμβάνουν :  

 Τρείς    (3)  λεκάνες με καζανάκι από πορσελάνη και πλαστικό κάλυμμα και 

χαρτοθήκη χρωμιωμένη. 

 Δύο (2)  νιπτήρες χωνευτούς από πορσελάνη ,σιφώνι ,σαπουνοθήκη και 

μπαταρία . 

  Καθρέπτης  άνωθε των νιπτήρων σε όλο το μήκος . 

 Ένας  (1)   αυτόματους μηχανισμού  στεγνωτήρων  χεριών  1.200W ,220V. 

 Ένας  νεροχύτης με μπαταρία και ντουλάπι άνω και κάτω για την κουζίνα.  

Οι εργασίες  περιγράφονται  αναλυτικά σε πίνακα που ακολουθεί την Τεχνική 

Περιγραφή. 

 
 

3.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

Α/Α Είδος Εργασιών 

    

Α ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 
ΑΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΛΙΑΙΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ) ΠΕΡΙΠΟΥ 

35,00m
2

 

2 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ - ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ 
ΝΙΠΤΗΡΩΝ 

3 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ  

4 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 

ΠΕΡΙΠΟΥ  9,50m
2
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5 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ  ΠΕΡΙΠΟΥ  5,00m
2 

 

6 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ  

Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  

1 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΤΗΝ 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΠΟΥ 1.76m
2

 

2 ΝΕΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΠΟΥ  11,10m
2  

 

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΝΙΠΤΗΡΩΝ 1,70μ/μ 

    

Γ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ  ΠΕΡΙΠΟΥ 19,32m
2
 

2 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ( ΕΡΓΑΣΙΑ + ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ, ΣΤΟΚΩΝ ΚAI ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ, 

ΠΕΡΙΠΟΥ 19,32m
2
 

3 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΒΑΤΕΠΙ ( ΕΡΓΑΣΙΑ + ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ, ΣΤΟΚΩΝ ΚAI ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ . 

4 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ( ΕΡΓΑΣΙΑ + ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ, ΣΤΟΚΩΝ ΚAI ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ) ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ , 

ΠΕΡΙΠΟΥ 35,00m
2
 

5 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ( ΕΡΓΑΣΙΑ + ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ, ΣΤΟΚΩΝ ΚAI ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΧΩΡΟΥ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΕΡΙΠΟΥ 1,70m
2

 

    

Δ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 

1 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ (60Χ60), ΠΕΡΙΠΟΥ 

13,00m
2

 

    

Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ  

1 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΘΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΜΕ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

    

Ζ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 

2 ΝΕΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 
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3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΗΤΟΙ: 3ΛΕΚΑΝΕΣ 
ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ, 3 ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ, 2ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΥΣ, 1 ΝΕΡΟΧΥΤΗ, 2 ΘΗΚΕΣ 
ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ, 2 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 1 ΚΑΘΡΕΦΤΗ 
ΠΕΡΙΠΟΥ (1,70 Χ 1.10), 4 ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ. 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΕΝΤΕ (5) 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (60Χ60) ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΙΖΕΣ . 

Θ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1,80μ/μ 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ, ΗΤΟΙ: ΔΙΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ 
ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,80Χ0,60Χ0,50 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, 
ΔΙΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 1,00Χ0,90Χ0,60m, ΔΙΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 
ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,00Χ1,00Χ0,40m ΚΑΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΙΠΤΗΡΕΣ  ΜΗΚΟΥΣ 1,70m. 

Ι ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ( ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ, ΚΑΛΥΨΗ 

ΜΕΡΕΜΕΤΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ) ΠΕΡΙΠΟΥ 60,00m
2

 

2 ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΠΕΝΤΕ (5) ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ 

 

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. 



11 

 

  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 γραφείων.   

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 .  

 Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 30 ημερολογιακές ημέρες 

 

Ο  ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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