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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   
   
ΔΙΟΙΚΗΗ 1θ Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΑΔΑ 
  
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ   

Σαχ. Δ/νςθ: Ιπποκράτουσ 8, Π.  Πεντζλθ  Ακινα  2/12/2021 
ΣΚ 15236   
Τπθρεςία: Γραφείο Προμθκειϊν  Αρ. Πρωτ.12713/9.12.2021 

Πλθροφ. ΡΙΣΑ ΑΝΝΑ   

Σθλ . 213-2052518 ι 508    
Fax: 213-2052441 
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr  
ΑΦΜ 997355589 
Δ.Ο.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 

  
 
 

   

  
 

ΘΕΜΑ :   Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ υποβολισ Προςφορϊν για τθν 
επιςκευι τθσ οροφισ του διαδρόμου και τθσ αίκουςασ εκδθλϊςεων ςτο 
υπόγειο, κακϊσ και ςτα γραφεία τθσ Διοίκθςθσ του ΓΝΠΠ. προυπολογιςμοφ 
15.000,00€ ςυμπερ. ΦΠΑ ςε βάροσ του ΚΑΕ 863 του προυπολογιςμοφ 2021  
(CPV   50000000-5). 
  

ΧΕΣ. : 1.Σον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
Ζργων,Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2. Σον Ν. 4782/2021 Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ 
προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για 
τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία 

3. Σθν υπϋαρικμ. 12278/1-12-2021 Απόφαςθ Κοινοφ Διοικθτι, ςχετικά α) με τθν 
ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ δαπάνθσ 15.000,00€ , ςφμφωνα με τισ επιςυναπτόμενεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ β) τθν  ζγκριςθ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ και 
γ) τθ ςφςταςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ΑΔΑ:9Ν19469Η24-
Γ6Ε 
4. Σθν αναγκαιότθτα επιςκευισ τθσ οροφισ του διαδρόμου και τθσ αίκουςασ 
εκδθλϊςεων ςτο υπόγειο, κακϊσ και τα γραφεία τθσ Διοίκθςθσ για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία  του ΓΝΠΠ. 

 
 

Σο  Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχετικά, προβαίνει 
ςτθν διενζργεια Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ  Ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςίασ, 
ςχετικά με τθν «Επιςκευι τθσ οροφισ του διαδρόμου και τθσ αίκουςασ εκδθλϊςεων ςτο 
υπόγειο, κακϊσ και τα γραφεία τθσ Διοίκθςθσ του ΓΝΠΠ. προχπολογιςμοφ 15.000,00€ 
ςυμπερ. ΦΠΑ ςε βάροσ του ΚΑΕ 863 του προχπολογιςμοφ 2021 (CPV   50000000-5). 
 

 
   ασ  καλεί να υποβάλετε ,ςε κλειςτό πρωτοκολλθμζνο φάκελο που κα περιζχει τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά,  ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν. 
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Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ιδιοχείρωσ, ταχυδρομικά 
με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ ςτθ διεφκυνςθ:  Ιπποκράτουσ 8, Π. 
Πεντζλθ ΣΚ 15236 . Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία 
πρωτοκόλλου τθσ Τπθρεςίασ , που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ των απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν. 
 

Αντικείμενο τησ πρόςκληςησ :  «Επιςκευι τθσ οροφισ του διαδρόμου και τθσ αίκουςασ 
εκδθλϊςεων ςτο υπόγειο, κακϊσ και τα γραφεία τθσ Διοίκθςθσ του ΓΝΠΠ». 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ :  Η χαμηλότερη τιμή  
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ :  15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΠΑ  
ΤΜΒΑΗ : ΝΑΙ 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ :  Όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ –ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ,  τθσ παροφςασ όπου αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ.  
 

Τποβολή προςφορϊν  ζωσ τθν    14/12/2021 , θμζρα ΣΡΙΣΗ  και ϊρα 14.30μ.μ 
Αποςφράγιςη προςφορϊν: 15/12/2021 θμζρα ΣΕΣΑΡΣΗ και ϊρα 09.00π.μ 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : H αξιολόγθςθ  των υποβλθκζντων προςφορϊν κα διενεργθκεί 
από τθν  ςυςτακείςα επιτροπι. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Α.  Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ.  

 ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο τοποθετοφνται τα παρακάτω δικαιολογητικά  
πρότυπα και αντίγραφα (επί ποινήσ απόρριψησ) 

(1) Ενημερωμζνη Τπεφθυνη Δήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, 
ςυμφϊνωσ περ. (αα) του εδ.(β) του άρκρου 93 του Ν 4412/2016, θ οποία πρζπει 
να φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν 
θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςη του γνήςιου υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
τα ΚΕΠ και ςτθν οποία :  

(α) να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν.  
(β) να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ:  
1) Δεν υπάρχει εισ βάροσ τουσ τελεςίδικη καταδικαςτική απόφαςη για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα ςτην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2) Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενήμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του 
ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3) Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ καταςτάςεισ ςτην παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  
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4) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελητήριο ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 75 
του Ν. 4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα 
Τπθρεςία για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που 
αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ςυμφϊνωσ του άρκρου 80 
του Ν.4412/2016 και εφόςον ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςτον προςφζροντα να 
οφείλει ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των είκοςι (20) θμερϊν από τθν ςχετικι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, να προςκομίςει 
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικτικό ζγγραφο νομιμοποίηςησ του προςφζροντοσ (παραςτατικό 
/ζγγραφο ςφςταςθσ εταιρείασ) ςυμφϊνωσ περ. (γγ) του εδ. (β)του άρκρου 93 του 
Ν.4412/2016.  
(3) Παραςτατικό εκπροςϊπηςησ, εφόςον οι ανάδοχοι ςυμμετζχουν ςτο 
διαγωνιςμό με εκπρόςωπο τουσ ςυμφϊνωσ περ. (δδ) του εδ. (β) του άρκρου 93 του 
Ν 4412/2016. 
 
Β. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η τεχνική  προςφορά ςε δφο αντίγραφα   
(πρωτότυπο- αντίγραφο) με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ . τον εν λόγω 
φάκελο τοποκετείτε ςυμπληρωμζνοσ ο Πίνακα υμμόρφωςησ ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ) 
καθϊσ και η Βεβαίωςη τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Νοςοκομείου ότι 
ζλαβαν πλήρη γνϊςη των εργαςιϊν και των ειδικϊν τοπικϊν ςυνθηκϊν οι 
υποψήφιοι. 

  
Γ. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομική προςφορά ςε δφο 
αντίγραφα ( πρωτότυπο- αντίγραφο) και κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία 
τθσ προςφοράσ, ςτθν οποία κα αναγράφεται και το ποςοςτό Φ.Π.A. (%) ςτο οποίο 
υπάγονται οι υπθρεςίεσ  και κα βαρφνει το φορζα,  κακϊσ και τθν ιςχφ τθσ 
προςφοράσ. 
υμπληρωμζνο τον Πίνακα Οικονομικήσ προςφοράσ  ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ). 

 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςη υποβολήσ τουσ 
απορρίπτονται. 

 
Η μη ςυμμόρφωςη προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτήςεισ 
ςυνεπάγεται την απόρριψη τησ προςφοράσ. 

 
 

 
ΤΜΒΑΗ 

 
Μεταξφ του Γ.Ν.Π.Π και του ανάδοχου, κα υπογραφεί ετιςια ςφμβαςθ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν. 
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O ανάδοχοσ ςτον οποίο Θα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 
προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
  
Η ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 
περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
οικονομικι και τεχνικι προςφορά του αναδόχου. Θα διζπεται από το ελλθνικό 
Δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ 
παροφςασ. Σο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ 
προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. 
 

ΚΡΑΣΗΕΙ 
  

Σον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ ενδεικτικζσ κάτωκι κρατιςεισ που ιςχφουν ι 
κα επιβλθκοφν, πλθν του αναλογοφντα Φ.Π.A. ο οποίοσ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

1. 2% υπζρ ψυχικισ υγείασ του Ν. 3580/07 άρκρο 6 
2. 0,07% υπερ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΑΔΗΤ) 

3. 0,06% υπερ Αρχισ Προδικαςτικϊν διαφορϊν 

4. 3% Χαρτόςθμο επί προγενζςτερων κρατιςεων με α.α 2 ,3  

5. 20% ΟΓΑ χαρτοςιμου επι του 3% χαρτόςθμου με α.α. 4  

6. 4% για προμικειεσ  και 8% παρακράτθςθ φόρου για υπθρεςίεσ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 
«ε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν 
ανακζτουςα αρχι εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ 
από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Π.Δ. 
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ 
χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι 
του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 
πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ». 
 

Ο ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΗΛΙΑ ΔΛΑΪΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Οη εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ είλαη νη παξαθάησ :  

 

1. ΤΠΟΓΕΙΟ  

Α) Γηάδξνκνο επηθαλείαο  162,93 m2  

         Απνμήισζε πθηζηάκελεο ςεπδνξνθήο  θαη θαηαζθεπή  

λέαο ςεπδνξνθήο νξπθηώλ ηλώλ κε 30 θσηηζηηθά ζώκαηα 

δηαζηάζεσλ 60Φ60 ηύπνπ led 40 W 3.600lm. . Η ςεπδνξνθή ζα 

απνηειείηαη από ηξία (3) δηαθξηηά ζηαηηθά αλεμάξηεηα ηκήκαηα. 

Β) Αίζνπζα εθδειώζεσλ επηθαλείαο    51,86 m2  

        Απνμήισζε πθηζηάκελεο ςεπδνξνθήο  θαη θαηαζθεπή  

λέαο ςεπδνξνθήο νξπθηώλ ηλώλ κε 10 θσηηζηηθά ζώκαηα 

δηαζηάζεσλ 60Φ60 ηύπνπ led 40 W 3.600lm. 

        Καηαζθεπή δαπέδνπ ηύπνπ laminate πάρνπο  8mm . 

Σπλζεηηθό δάπεδν κε ζύζηεκα αζθαινύο θνπκπώκαηνο click θαη 

κε ζθξαγηζκέλεο άθξεο γηα πξνζηαζία από ηελ πγξαζία , 

απνηεινύκελν από κνξηνζαλίδα HDF κε ελζσκαησκέλε αλζπγξή 

ζηξώζε επέλδπζεο ζηελ θάησ επηθάλεηα θαη εμσηεξηθά πςειήο 

αληνρήο δηαθνζκεηηθό θηικ κειακίλεο  ζε απνρξώζεηο ηνπ 

μύινπ, πάρνπο 8,00mm , θαηεγνξία 32,  ρξήζε επαγγεικαηηθή 

,θιίκαθα αληίζηαζεο ηξηβήο   AC5 βξαδύθαπζην BLFS-1, κε 

ππόζηξσκα ηύπνπ foam 3,00mm, ζνβαηεπί  ύςνπο 6,00cm     

θαη πάρνπο 12,00mm κε ηειείσκα πξνθίι αινπκηλίνπ πξνο ην 

δηάδξνκν. 

                      Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο κε 

νξηδόληηεο     πεξζίδεο αινπκηλίνπ  (venetian blinds 25mm) 

ζπλνιηθήο επηθαλείαο  

5,00 m2 

       Καηαζθεπή επέλδπζεο από γπςνζαλίδα -πξάζηλε αλζπγξή 

πάρνπο 12,50 mm- ζηνλ ηνίρν δεμηά ηεο εηζόδνπ. 

Σπλνιηθήο Δπηθάλεηο   17,03 m2 
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2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ  

Σπλνιηθή Δπηθάλεηα   19,60m2 

       Kαηαζθεπή  λέαο ςεπδνξνθήο νξπθηώλ ηλώλ κε 4 

θσηηζηηθά ζώκαηα δηαζηάζεσλ 60Φ60 ηύπνπ led   40 W 

3.600lm.                  

     Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο κε 

νξηδόληηεο    πεξζίδεο  (venetian blinds 25mm)   ζπλνιηθήο 

επηθαλείαο   3,50m2  

3.       ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ  

Σπλνιηθή Δπηθάλεηα   15,20m2 

        Καηαζθεπή  λέαο ςεπδνξνθήο νξπθηώλ ηλώλ κε 4 θσηηζηηθά 

ζώκαηα δηαζηάζεσλ 60Φ60 ηύπνπ led 40 W 3.600lm.                  

  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο κε νξηδόληηεο    

πεξζίδεο  (venetian blinds 25mm)  ζπλνιηθήο επηθαλείαο   1,75m2.   

Σε όιεο   ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη  όια ηα 

απαξαίηεηα  πιηθά θαη εμνπιηζκόο, κηθξνπιηθά, εμαξηήκαηα, 

κηθξνεμαξηήκαηα θαη αλαιώζηκα, θαζώο θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε 

εξγαζία – αθόκε θαη εάλ απηή δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηώο  - πνπ έρεη 

σο ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ σο άλσ πεξηγξαθόκελσλ αλαγθώλ. 
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Περιγραθή Εργαζιών 

  Γηα ηελ  αληηθαηάζηαζε    ησλ  νξνθώλ   ησλ γξαθείσλ  Γηνίθεζεο 

θαη ηνπ ππνγείνπ , κεηά από επηζηάκελν έιεγρν  ηεο Τερληθήο 

Υπεξεζίαο,  ζα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο :   

    1. Καζαίξεζε   όισλ ησλ πθηζηάκελσλ  ςεπδνξνθώλ θαη 

ζηεξηγκάησλ   θαηά κήθνο ηνπ δηαδξόκνπ θαη ηεο Αίζνπζαο 

εθδειώζεσλ . 

    2. Απνκάθξπλζε  ησλ πιηθώλ  θαζαίξεζεο   από ην ρώξν  κε 

επζύλε ηνπ  αλαδόρνπ (θάδνο –ρξέσζε εξγνιάβνπ)  

    3. Καηαζθεπή ηνπηθνύ ηθξηώκαηνο, εάλ απαηηείηαη.  

    4. Τνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο νξπθηώλ ηλώλ (λέαο ηερλνινγίαο ) 

πιελόκελε θαη   αληηκηθξνβηαθή (επέλδπζε αινπκηλίνπ ζηελ άλσ 

πιεπξά) , δηαζηάζεσλ 60x60, θαζώο θαη ηεκάρηα  θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ  (πάλει) δηαζηάζεσλ 60Φ60 ηύπνπ led 40 W 3.600lm.  

                   

Ειδικές ζσνθήκες εκηέλεζης ηων εργαζιών 

Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη νη ζπλζήθεο 

εθηέιεζεο ησλ επηζθεπώλ είλαη εηδηθέο, θαζώο : 

Α) Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνύλ ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε  

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Β) Μέξνο ησλ εξγαζηώλ ίζσο απαηηεζεί λα γίλεη  Σαββαηνθύξηαθα, 

έπεηηα από ζπλελλόεζε κε ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γ) Θα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

απνθπγή  πξόθιεζεο δεκηώλ ζηνλ πάζεο θύζεσο εμνπιηζκό θαη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ – ζε πεξίπησζε, πξόθιεζεο  

δεκηώλ, ν αλάδνρνο   ζα θέξεη ηελ απόιπηε θαη απνθιεηζηηθή 

επζύλε γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, νη δηαγσληδόκελνη, πξηλ ππνβάιινπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζα πξέπεη λα επηζθεθζνύλ όινπο ηνπο ρώξνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιόγσ εξγαζίεο θαη λα δειώζνπλ 

ππεύζπλα όηη έιαβαλ  γλώζε όισλ ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ 

θαη λα παξαιάβνπλ αληίζηνηρε βεβαίσζε από ηελ Τερληθή Υπεξεζία 

, ε νπνία ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο.  
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Τποτρεώζεις ηοσ Ανάδοτοσ  

 

Ο ανάδοτος σποτρεούηαι: 

 Να κεηαθέξεη θαη λα απνκαθξύλεη όια ηα πιηθά  ζε ρώξν εθηόο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, κε δηθή ηνπ επζύλε θαη δαπάλε θαη λα θάλεη ρξήζε 

όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ. 

 

 Να ιάβεη ηα θαηά λόκν αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πξνζσπηθνύ από αηπρήκαηα γηα ηα νπνία θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή 

θαη πνηληθή επζύλε. Θα είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο έλαληη παληόο 

ηξίηνπ γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη νη θάζε είδνπο θαηαβνιέο πξνο ην ΙΚΑ γηα όιν ην 

πξνζσπηθό, ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. 

 

 Να ηεξεί ηνπο λόκνπο, δηαηάγκαηα, νδεγίεο θαη γεληθά ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνύο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

 

 Να ιάβεη κε δηθή ηνπ επζύλε θαη δαπάλε, θάζε κέηξν απαξαίηεην 

γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη έγθαηξε δηελέξγεηα ησλ επηζθεπώλ. Η 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη από έκπεηξν πξνζσπηθό θαη κε 

αξίζηεο πνηόηεηαο πιηθά (ζα θέξνπλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά), 

ελώ ειαηησκαηηθά πιηθά ή ηερληθόο  εμνπιηζκόο πνπ εθζάξε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ή δνθηκώλ ζα αληηθαηαζηαζνύλ ή ζα  

δηνξζσζνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινύζεζεο  θαη παξαιαβήο. 

 

 Να ειέγμεη, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ, ηελ εγθαηάζηαζε γηα 

ηπρόλ δπζιεηηνπξγίεο θαη, ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ, λα επέκβεη 

ζηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ δηόξζσζε θαη ηελ βειηίσζε απηήο κε 

έμνδα πνπ βαξύλνπλ ηνλ ίδην. 

 

 Γηα ιόγνπο  αζθαιείαο, ηδηαίηεξα ελ κέζσ παλδεκίαο, ν αλάδνρνο  

ππνρξενύηαη όπσο  θαηαζέζεη ζηελ αξκόδηα  επηηξνπή  ηα 

νλνκαηεπώλπκα,  ηνπο αξηζκνύο ηαπηόηεηαο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 
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εκβνιηαζκνύ ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ . 

Παράδοζη ηων τώρων 

 

Οη ρώξνη ζα παξαδνζνύλ ειεύζεξνη από θάζε άρξεζην πιηθό, 

θαζαξνί θαη έηνηκνη πξνο ρξήζε, αθνύ πξώηα ειεγρζνύλ θαη 

παξαζρεζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  
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