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ΣΚ 15236   
Τπηρεςία: Γραφείο Προμηθειών  Αρ. Πρωτ. 1079/27-01-2023 

Πληροφ. ΡΙΣΑ ΑΝΝΑ   

Σηλ . 213-2052518 ή 508    

Email: promitheion@paidon-pentelis.gr  
ΑΦΜ 997355589 

  
 
 

   

  
 

ΘΕΜΑ :   Ξπόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ γηα ηελ  ππεξεζία 

«Αλαθαίληζε  θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ 

θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε   ςεπδνξνθήο ζε δηάθνξνπο ρψξνπο 

ηνπ  Ηζνγείνπ  ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξεληέιεο» CPV 

50000000-5, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑΔ 863 Νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023 

     
ΣΧΕΤ. : 1.Ρνλ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Ρν ΦΔΘ 1110/30-12-2019  «Γηνξηζκφο Θνηλνχ Γηνηθεηή ζηα 

δηαζπλδεφκελα ΛΞΓΓ Λνζνθνκείσλ Γ.Λ.Α «Πηζκαλφγιεην - Ακαιία 

Φιέκηγθ» θαη «Γ.Λ. Ξαίδσλ Ξεληέιεο». 

3.Ρν ΦΔΘ 1239/31-12-2022 παξάηαζεο ζεηείαο ηνπ θνηλνχ Γηνηθεηή ζηα 

δηαζπλδεφκελα Γ.Λ.Α. Γ «Πηζκαλφγιεην - Ακαιία Φιέκηγθ»  &  «Γ.Λ. 

Ξαίδσλ Ξεληέιεο» 

4.Ρν ΦΔΘ 37/21-01-2020 (ηεχρνο ΝΓΓ) «Γηνξηζκφο Αλαπιεξψηξηαο 

Γηνηθήηξηαο ζην Γ.Λ. Ξαίδσλ Ξεληέιεο»  

5.Ρελ ππ.αξηζκ. 2685/11-2-2020 Απφθαζε , ζρεηηθά κε ηελ εθρψξεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αλ. Γηνηθεηέο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

6.Ρελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Ξ.νηθ.687/04-01-23 ΘΑ ηνπ π. γείαο, ζρεηηθά κε 

ηελ παξάηαζε ζεηείαο ηεο αλαπι. Γηνηθήηξηαο.  

7.Ρελ ππ΄αξηζκ. 502/16-01-2023 Απφθαζε Θνηλνχ Γηνηθεηή ζρεηηθά κε 

ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο δαπάλεο κε ηηο επηζπλαπηφκελεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (ΑΓΑ:62Θ7469Ζ24-ΙΦΗ) 

 

 
 
Ρν  Λνζνθνκείν Ξαίδσλ Ξεληέιεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά, 

πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα Ξπόζκληζηρ Δκδήλυζηρ  Δνδιαθέπονηορ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ  «Αλαθαίληζε  θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ 

Κηθξνβηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε   ςεπδνξνθήο 

ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ  Ηζνγείνπ  ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ 

Ξεληέιεο» CPV 50000000-5, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑΔ 863 Νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2023 
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Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηδηνρείξσο, 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηε 

δηεχζπλζε:  Ηππνθξάηνπο 8, Ξ. Ξεληέιε ΡΘ 15236 . Ρν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηεο πεξεζίαο , πνπ θέξεη ν 

θάθεινο απνζηνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Ανηικείμενο ηηρ ππόζκληζηρ :«Αλαθαίληζε  θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ 

Κηθξνβηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε   ςεπδνξνθήο 

ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ  Ηζνγείνπ  ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ 

Ξεληέιεο» 

 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ  ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ :  Ζ σαμηλόηεπη ηιμή  

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΖΠ :  15.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος  ΦΞΑ  

ΠΚΒΑΠΖ : ΛΑΗ  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ :  Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ –

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ,  ηεο παξνχζαο φπνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο.  

 

ποβολή πποζθοπών  έσο ηελ    2/02/2023 , εκέξα ΞΔΚΞΡΖ  θαη ψξα 

14.30κ.κ 

Αποζθπάγιζη πποζθοπών: 3/02/2023 εκέξα ΞΑΟΑΠΘΔΖ θαη ψξα 09.00π.κ 

 
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ : H αμηνιφγεζε  ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ ζα 

δηελεξγεζεί απφ ηελ  ζπζηαζείζα επηηξνπή. 

Ιόγοι αποκλειζμού: φζα νξίδεη ην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/2016 

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2,παξ.1. (11) ηνπ Λ. 

4412/2016 ήηνη, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε 

απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά ηελ πεξηγξαθφκελε 

ππεξεζία  ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Α' . Δπηπιένλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηα ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ππφ κνξθή ελψζεσλ ή πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη απηνί λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο (άξζξν 19 παξ. 2, Λ.4412/2016). 

Δθφζνλ φκσο ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεη ζε έλσζε ή ζχκπξαμε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, απηή ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ε 

ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ. 3, Λ. 4412/2016).Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ. 3, Λ. 4412/2016).  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο , νη νπνίεο  έρνπλ ζεζπηζηεί κε 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ, εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α΄ηνπ Λ,4412/2016.      

Α.  Θπιηήπια επιλογήρ.  

 Ξηπρηνχρνη Α΄ ηάμεο  θαη άλσ ή Κέιε  ηνπ Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο (Ρ.Δ.Δ) ή λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Λνκαξρηαθφ Κεηξψν θαη 

απηφ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πηπρίνπ ( θσηνηππία αθξηβέο 

αληίγξαθν). 

 

Θάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016 ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
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Α. Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» κε ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ 

Β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

Γ. Ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο  θαη ην ζέκα  

Γ.  Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα θπζηθφ ή λνκηθφ). 

Ζ έλδεημε « ΞΟΝΠΝΣΖ ! Ζ πξνζθνξά λα κελ απνζθξαγηζηεί 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα 

εκπεξηέρεη ηνπο ππνθαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ άξζξνπ 92 παξ. 2 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο : 

 

Ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο ππνθαθέινπο: 

α) Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ»,  

β) Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ».   

γ) Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ»,  

Όινη νη παξαπάλσ ΦΑΘΔΙΝΗ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ηελ νλνκαζία 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ. «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», «ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ») θαη ηελ πιήξε «ΔΞΥΛΚΗΑ» ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

α) ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  .  Πε κλειζηό θάκελο  (μέζα ζηον 

κςπίυρ θάκελο) πεπιλαμβάνονηαι ηα κάηυθι και ζε δύο ανηίγπαθα για 

κάθε δικαιολογηηικό ( ππυηόηςπο-ανηίγπαθο ) .  Δπί ποινή αποκλειζμού 

εάν δεν καηαηεθούν):  

 

 πεύθςνη δήλυζη ( δελ απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, &  Λ.4250/2014 ( ΦΔΘ74/26-03-2014), 

όπυρ εκάζηοηε ιζσύει, πος θα θέπει ημεπομηνία ηυν ηελεςηαίυν 30 

ημεπολογιακών ημεπών ππο ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ 

ςποβολήρ πποζθοπών, ζηελ νπνία : 

α) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

β) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη  θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο  πξνζθνξάο ηνπο, νη 

πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, 

δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 

2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ.  

 δσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο Ξξάμεο 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ.  

 απάηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.  

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 

1991 γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.  

2.Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, 

πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

3.Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  

4. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

5.Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο.  

6.Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο) 

ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα.  
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7.Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα)  

γ) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 

πξνζθφκηζε ησλ   δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Λ 4412/2016 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπνηε δεηεζνχλ απφ ην Λνζνθνκείν 

δ) Λα δειψλνληαη φηη δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

ε) Λα δειψλνληαη εάλ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ή πνηλή ηνπ 

απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην 

ζηνηρείν απηφ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 

ζη) Λα δειψλεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη ζχκθσλα κε απηνχο ζπλέηαμε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

δ)  Λα δειψλεηαη φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη 

αιεζή θαη αθξηβή. 

 Βεβαίσζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ φηη έιαβαλ πιήξε 

γλψζε ησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

 πεχζπλε δήισζε ( δελ απαηηείηαη γλήζην ππνγξαθήο ) Κεραληθνχ ΡΔ  ή 

ΞΔ πνπ ζα δειψλεη φηη ζα είλαη ν επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ. 

 

β) Νικονομική πποθοπά: (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν ) επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ  έλδεημε ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ .  

γ) Ρεσνική  πποζθοπά : ( πξσηφηππν θαη αληίγξαθν ) επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ  έλδεημε TΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ . Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ζην 

θάθειν «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά  θαζψο θαη 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ( σο αθνινχζσο) 

 

ΞΗΛΑΘΑ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ  

 

 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

  

Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο ελδεηθηηθέο θάησζη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ 

ή ζα επηβιεζνχλ, πιελ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Ξ.A. ν νπνίνο βαξχλεη ην 

Λνζνθνκείν. 

 

1.  2% ππέξ ςπρηθήο πγείαο ηνπ Λ. 3580/07 άξζξν 6 

2. 0,07% ππεξ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΑΓΖΠ) 

3. 0,06% ππεξ Αξρήο Ξξνδηθαζηηθψλ δηαθνξψλ 

4. 3% Σαξηφζεκν επί πξνγελέζηεξσλ θξαηήζεσλ κε α.α 2 ,3  

 ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ :   ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1 Ππκθσλία επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄  

ΛΑΗ   
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5. 20% ΝΓΑ ραξηνζήκνπ επη ηνπ 3% ραξηφζεκνπ κε α.α. 4  

5. 8% παξαθξάηεζε θφξνπ 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο. 

 

 

ΞΙΖΟΥΚΖ 

 

Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε 

άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

«Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο 

απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 

166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/ 5.6.2003) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη 

ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». 

 

 

 

Ν ΘΝΗΛΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 

ΖΙΗΑΠ ΓΑΙΑΦΛΑΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
«Ανακαίνιζη κοινόσπηζηυν σώπυν Κικποβιολογικού επγαζηηπίος   και 

αποξήλυζη και ηοποθέηηζη τεςδοποθών ζε διάθοποςρ σώποςρ 

ηος  Ηζογείος  ηος Γενικού Λοζοκομείος Ξαίδυν Ξενηέληρ» 

 

   Ανηικείμενο ηος έπγος 

        Ζ πεξηγξαθή απηή  αθνξά ζηελ αλαθαίληζε ηνπ WC  θαη   ηνπ πξψελ 

βνεζεηηθνχ ρψξνπ  ηνπ  Κηθξνβηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ, ηελ θαζαίξεζε α) ηνπ 

ηνίρνπ ζηε ζέζε ηνπ  ελδηάκεζνπ παξάζπξνπ ζην ρψξν ηνπ αηκαηνινγηθνχ θαη  

ηελ θαηαζθεπή λέαο πφξηαο ζηελ ίδηα ζέζε θαη β) ηνπ  ηνίρνπ ηνπ πξψελ 

βνεζεηηθνχ ρψξνπ πξνο ην δηάδξνκν, ηελ θαηαζθεπή λένπ πάγθνπ ζην 

αηκαηνινγηθφ κε αλνμείδσην λεξνρχηε, ηελ θαηαζθεπή λέαο πφξηαο ζηελ θνπδίλα,  

θαη ηελ απνμήισζε θαη ηνπνζέηεζε ςεπδνξνθψλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ 

Ηζνγείνπ.  

 1. Διδικέρ ζςνθήκερ εκηέλεζηρ ηος έπγος 

Νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ είλαη εηδηθέο γηαηί : 

1.1 Νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ρσξίο θακία δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

1.2 Κέξνο ησλ εξγαζηψλ ίζσο απαηηεζεί λα γίλεη  Παββαηνθχξηαθα ζε ζπλελλφεζε 

κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ. 

1.3 Ξξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθπγή  πξφθιεζεο 

δεκηψλ ζηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ (θάιπςε κε 

αλζεθηηθά λάπινλ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο επίπισζεο ζηνπο ελ ιφγσ 

ρψξνπο).  

1.4 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη δηαγσληδφκελνη πξηλ ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζθεθζνχλ φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ππφςε έξγν γηα λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ζπλζεθψλ θαη λα ιάβνπλ αληίζηνηρε 

βεβαίσζεαπφ ηελ Ρερληθή πεξεζία.  

2. Έκηαζη ηος έπγος 

Νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

Α) ηελ αλαθαίληζε ηνπ πξψελ βνεζεηηθνχ ρψξνπ ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ  ν νπνίνο 

ηψξα  ζα κεηαηξαπεί ζε δηάδξνκν κε θαζαίξεζε ηνπ ελδηάκεζνπ ηνίρνπ. Ρα 

πθηζηάκελα  θεξακηθά πιαθίδηα ζα απνμεισζνχλ (επηθάλεηα  πεξίπνπ   8,00 m2  ) 

. 

 O  ηνίρνο πνπ εθάπηεηαη ηεο επηρσκάησζεο ζα θαιπθζεί κε ηζηκεληνζαλίδα  

(επηθ 2,48Σ2,95 m2 πεξίπνπ ),  ε νξνθή (επηθ 2,48X1,81 m2) ζα θαιπθζεί κε 

γπςνζαλίδα  κε δχν θσηηζηηθά ζψκαηα led θαη ζα πξνβιέπεηαη ζπξίδα  γηα ηελ 

πξφζβαζε ησλ ηερληθψλ  ζην ηνχλει ησλ δηθηχσλ ζέξκαλζεο θαη χδξεπζεο  θαη 

ηέινο  ην  δάπεδν  ζα θαιπθζεί κε κπαθιαβαδσηή  ιακαξίλα  (δηαζηάζεσλ 
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πεξίπνπ 2,48X1,81m).   Νη επηθάλεηεο  ζα ζνβαηηζηνχλ ( φπνπ απαηηείηαη),  ζα 

ζπαηνπιαξηζηνχλ θαη ζα βαθνχλ.  

 Β) ηελ αλαθαίληζε ηνπ WC (δηαζηάζεσλ1,78Σ2,71 m ) κε λέα πιαθίδηα θαη είδε 

πγηεηλήο  κεηά ηελ  θαζαίξεζε ησλ πθηζηακέλσλ (επηθαλείαο 12,00 m2 πεξίπνπ). 

Πην δάπεδν ζα ηνπνζεηεζνχλ θεξακηθά πιαθίδηα επί ησλ πθηζηακέλσλ πιαζηηθψλ 

πιαθηδίσλ. Θα αλαθαηληζηεί ε ππάξρνπζα ληνπδηέξα ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο. Ζ 

ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ λέσλ πιαθηδίσλ (έσο ην πξέθη ηεο πφξηαο ) ζα είλαη 

πεξίπνπ 18,50 m2. Θα ηνπνζεηεζεί έπηπιν κπάληνπ κε ληπηήξα, θαζξέθηε θαη 

ληνπιάπηα  θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. 

Γ)  Ρελ θαζαίξεζε  ηνπ ηνίρνπ (δηαζηάζεσλ 2,40Σ2,90 m πεξίπνπ) ζηε ζέζε ηνπ  

ελδηάκεζνπ παξάζπξνπ ζην ρψξν ηνπ αηκαηνινγηθνχ θαη ηελ θαηαζθεπή πφξηαο 

μχιηλεο κε θάζα  ζηελ ίδηα ζέζε (δηαζηάζεσλ 0,80Σ2,10m ). Νη πθηζηάκελνη 

πάγθνη εθαηέξσζελ ηνπ παξαζχξνπ ζα θνπνχλ. Ρν θελφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε 

δηαθνξά ηνπ πιάηνπο ηνπ παξαζχξνπ θαη ηεο πφξηαο ζα θαιπθζεί κε γπςνζαλίδα.   

Γ) Ρελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πάγθνπ ζην ρψξν ηνπ  αηκαηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ   κε 

λέν αλνμείδσην λεξνρχηε ε επηινγή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. Θάησ απφ ην λεξνρχηε ζα ηνπνζεηεζεί ληνπιάπη δχν 

θχιισλ αληίζηνηρεο δηάζηαζεο κε ην λεξνρχηε . 

Δ)  Ρελ θαηαζθεπή λέαο πφξηαο ζηελ θνπδίλα. Νη δηαζηάζεηο ηεο ζα είλαη   

1,10Σ2,20 m                θαη ζα είλαη μχιηλε  ζπξφκελε κε θιεηδαξηά . Θα απαηηεζεί 

θαζαίξεζε κηθξνχ ηκήκαηνο ησλ πθηζηάκελσλ ιακπάδσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην 

αλαγθαίν πιάηνο. 

ΠΡ) Ρελ απνμήισζε ηεο ππάξρνπζαο ςεπδνξνθήο ζην ΗΠΝΓΔΗΝ  ζε φιν ην κήθνο 

ηνπ δηαδξφκνπ ηνπ κηθξνβηνινγηθνχ (επηθαλείαο 28,00 m2 πεξίπνπ ) ,  ζην 

δηάδξνκν ηεο ρεηξνπξγηθήο-σξι  (επηθαλείαο 84,00 m2 πεξίπνπ) ,ζην δηάδξνκν 

Δ.Η -γξαθείνπ θίλεζεο (επηθαλείαο 106,00 m2 πεξίπνπ),  θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

λέαο ςεπδνξνθήο ζηνπο σο άλσ ρψξνπο  κε θσηηζηηθά 60Σ60 ηχπνπ led 40 W 

3.600lm(θπζηθφ ιεπθφ) ζηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο. 

Κεηά απφ επηζηάκελν έιεγρν  ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ζα γίλνπλ νη παξαθάησ 

εξγαζίεο: 

 21.Θαζαίξεζε – απνμειψζεηο πιαθηδίσλ. 

 Θαζαίξεζε φισλ ησλ πιαθηδίσλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ WC θαη ζηνπο ηνίρνπο ηνπ 

πξψελ βνεζεηηθνχ ρψξνπ ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ κεηά ηνπ θνληάκαηνο θαη ησλ 

ηπρφλ ζαζξψλ επηρξηζκάησλ   θαζψο θαη πξνεηνηκαζία ηνπ ππάξρνληνο δαπέδνπ 

ηνπ WC γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ λέσλ πιαθηδίσλ ψζηε λα  επηηεπρζεί ε επηζπκεηή 

ζηάζκε  

2 2. Απνμήισζε   ησλ εηδψλ πγηεηλήο . 

2.3. Ρνπνζέηεζε  δχν  εζσηεξηθψλ   ζπξψλ 



8 

 

Ζ πφξηα ηεο θνπδίλαο ζα έρεη άλνηγκα 1,10κ θαη ζα είλαη μχιηλε  ζπξφκελε κε 

θιεηδαξηά, θαη ε ελδηάκεζε  πφξηα ζην αηκαηνινγηθφ ζα έρεη άλνηγκα 0,80κ.θαη ζα 

είλαη μχιηλε, φπσο θαη νη παξαθείκελεο. 

2.4. Απνμήισζε  ςεπδνξνθήο ζην δηάδξνκν ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ θαη ηεο 

ρεηξνπξγηθήο . 

2.5.Θαζαίξεζε  δχν ηκεκάησλ  εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο .  

 2.6. Απνκάθξπλζε  ησλ πιηθψλ  θαζαίξεζεο   απφ ην ρψξν  κε επζχλε ηνπ  

αλαδφρνπ.  

 2.7. Θαηαζθεπή  επηρξηζκάησλ ηζρπξνχ θνληάκαηνο ξεηηλνχρνπ γαιαθηψκαηνο 

ζηνπο ηνίρνπο  θαη ηζρπξήο  θφιιαο  εμσηεξηθήο  ρξήζεο γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ 

πιαθηδίσλ.  

 2.8.. Ρνπνζέηεζε πιαθηδίσλ πνξζειάλεο ζην δάπεδν θαη ηνπο ηνίρνπο  ηνπ WC 

  Κέρξη ην χςνο ηεο πφξηαο  2,20 κ πεξίπνπ, πεξηκεηξηθά . Θαηαζθεπή ρηηζηήο 

ληνπδηέξαο ζηηο ππάξρνπζεο δηαζηάζεηο θαη επηθάιπςε κε πιαθίδηα. 

 2.9.Ξξνκήζεηα  θφιιεο  γηα ηα πιαθίδηα καδί κε  αξκφζηνθν  θαη ζηαπξνχο 

πιαθηδίσλ. 

2.10. Ρνπνζέηεζε  ζηνηρείσλ μεξάο  δφκεζεο. Θα ηνπνζεηεζεί  ηζηκεληνζαλίδα 

(2,48Σ2,95) ζηνλ ηνίρν ηνπ πξψελ βνεζεηηθνχ ρψξνπ πνπ εθάπηεηαη ηνπ 

εδάθνπο, θαζψο θαη γπςνζαλίδα ζηελ νξνθή ηνπ ίδηνπ ρψξνπ , κε ηε δπλαηφηεηα 

αλνίγκαηνο γηα πξφζβαζε ζην ηνχλει ησλ ζσιελψζελ , κε  δχν θσηηζηηθά led. 

2.11.Ρνπνζέηεζε λέαο ςεπδνξνθήο  απφ νξπθηέο  ίλεο θαη ελζσκαησκέλα 

θσηηζηηθά ζηνηρεία. 

  Γηα ηελ  αληηθαηάζηαζε    ησλ  νξνθψλ   ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο  , κεηά 

απφ επηζηάκελν έιεγρν  ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο,  ζα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο 

:   

    α. Θαζαίξεζε   φισλ ησλ πθηζηάκελσλ  ςεπδνξνθψλ θαη ζηεξηγκάησλ   θαηά 

κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ θαη ηεο Αίζνπζαο εθδειψζεσλ . 

    β. Απνκάθξπλζε  ησλ πιηθψλ  θαζαίξεζεο   απφ ην ρψξν  κε επζχλε ηνπ  

αλαδφρνπ (θάδνο –ρξέσζε εξγνιάβνπ)  

    γ. Θαηαζθεπή ηνπηθνχ ηθξηψκαηνο, εάλ απαηηείηαη.  

    δ. Ρνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο νξπθηψλ ηλψλ (λέαο ηερλνινγίαο ) πιελφκελε θαη   

αληηκηθξνβηαθή (επέλδπζε αινπκηλίνπ ζηελ άλσ πιεπξά) , δηαζηάζεσλ 60x60, 

θαζψο θαη ηεκάρηα  θσηηζηηθψλ ζσκάησλ  (πάλει) δηαζηάζεσλ 60Σ60 ηχπνπ led 

40 W 3.600lm(θπζηθφ ιεπθφ) 

2.12. Ρνπνζέηεζε κπαθιαβαδσηήο ιακαξίλαο 2,48Σ1,81 ζην δάπεδν ηνπ πξψελ  

βνεζεηηθνχ ρψξνπ. 

2.13. δξαπιηθέο  εξγαζίεο . 

2.14.Ζιεθηξνινγηθέο  εξγαζίεο . 
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2.15.Μπινπξγηθέο  εξγαζίεο . 

2.16.Διαηνρξσκηηζκνί  ηνηρνπνηίαο θαη ζπξψλ.  ΄ 

Νη δηαζηάζεηο πνπ δίλνληαη είλαη θαηά πξνζέγγηζε.  

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχληα λα επηβεβαίσζε ηηο δηαζηάζεηο  ησλ ρψξσλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ (ηνίρνπ & δαπέδνπ) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα επηβεβαίσζε ηηο δηαζηάζεηο  ησλ νξνθψλ  γηα ηελ  

απνμήισζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ςεπδνξνθψλ θαη θσηηζηηθψλ. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα επηβεβαηψζεη  ηηο δηαζηάζεηο  ησλ πάγθσλ θαη ησλ 

ζπξψλ    γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο . 

 

     .Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εηδψλ πγηεηλήο αξίζηεο πνηφηεηαο ηα νπνία ζα 

πεξηιακβάλνπλ :  

 Κία (1)  ιεθάλε κε θαδαλάθη απφ πνξζειάλε θαη πιαζηηθφ θάιπκκα θαη 

ραξηνζήθε ζπκβαηή  ησλ πθηζηάκελσλ ζην Λνζνθνκείν. 

 Έλαο  ληπηήξαο κε κπαηαξία απφ πνξζειάλε  θαη έπηπιν άλσ θαη θάησ κε 

θαζξέθηε. Κία  ζαπνπλνζήθε. 

 

Νη εξγαζίεο  πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθά ζε πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηελ Ρερληθή 

Ξεξηγξαθή. 

 
 

3.    ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

  

Α/Α Δίδορ Δπγαζιών 

    

Α ΑΞΝΜΖΙΥΠΔΗΠ - ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ 

1 ΑΞΝΜΖΙΥΠΔΗΠ ΞΑΙΑΗΥΛ ΦΘΑΟΚΔΛΥΛ ΞΙΑΘΗΓΗΥΛ (ΔΞΗ ΡΝΗΣΝ) 

ΞΔΟΗΞΝ 20,00m2 

2 ΑΞΝΜΖΙΥΠΖ  ΞΑΙΑΗΑΠ  ΦΘΑΟΚΔΛΖΠ  ΙΔΘΑΛΖΠ  - ΘΑΕΑΛΑΘΗΝ  ΘΑΗ 

ΛΗΞΡΖΟΑ  

3 ΑΞΝΜΖΙΥΠΖ ΞΑΙΑΗΑΠ ΚΖ ΔΞΗΠΘΔΑΠΗΚΖΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖΠ 

ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ ΞΔΟΗΞΝ  110,00m2 

4 ΑΦΑΗΟΔΠΖ  ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΡΝΗΣΝΞΝΗΦΑΠ  2 ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΔΟΗΞΝ 12.00 

m2  

5 ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΘΑΗ ΦΝΟΡΥΠΖ ΓΗΑ ΣΔΗΟΥΛ ΞΑΠΖΠ ΦΠΔΥΠ 

ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΥΛ ΘΑΗ ΑΞΝΜΖΙΥΠΔΥΛ  

Β ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΜΖΟΑΠ ΓΝΚΖΠΖΠ  

1 

ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΜΖΟΑΠ ΓΝΚΖΠΖΠ ΠΡΝΛ ΞΟΥΖΛ ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ 

ΣΥΟΝ , ΡΝΗΣΝΠ ΡΠΗΚΔΛΡΝΠΑΛΗΓΑΠ  ΞΔΟΗΞΝ 7,50 m2   ΘΑΗ ΝΟΝΦΖΠ 

ΑΞΝ ΓΤΝΠΑΛΗΓΑ  ΞΔΟΗΞΝ4,50  m2  ΘΑΗ ΞΙΖΟΥΠΖ ΡΝ ΘΔΛΝ ΠΡΝ 

ΣΥΟΝ ΡΝ ΞΑΟΑΘΟΝ 2,50 m2   ΞΔΟΗΞΝ    
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Γ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΙΑΘΗΓΗΥΛ 

1 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΙΑΘΗΓΗΥΛ ( ΔΟΓΑΠΗΑ + ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΙΑΘΗΓΗΥΛ 

ΘΝΙΙΑΠ, ΠΡΝΘΥΛ ΘAI ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΚΗΘΟΝΙΗΘΥΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ), 

ΞΔΟΗΞΝ 18,50 m2 

    

Γ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ 

1 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΛΔΑΠ ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ ΑΞΌ ΝΟΘΡΔΠ ΗΛΔΠ (60Σ60), 

ΞΔΟΗΞΝ 218,00 m2 

    

Δ ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ ΘΟΔΠ  

1 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΚΗΑΠ ΜΙΗΛΖΠ   ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ   ΘΟΑΠ  ΠΡΝΛ 

ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ ΡΝΗΣΝ ΡΝ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝ   

2 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΜΙΗΛΖΠ ΠΟΝΚΔΛΖΠ  ΘΟΑΠ ΚΔ 

ΘΙΔΗΓΑΟΗΑ ΠΡΖΛ ΘΝΕΗΛΑ  

    

Ε ΓΟΑΙΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

1 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΜΔΠΝΑΟ ΖΡΝΗ: 

1ΙΔΘΑΛΖ ΚΔ ΘΑΕΑΛΑΘΗ,1 ΒΟΠΖ ΛΡΝΠ ,1 ΒΟΠΖ ΛΗΞΡΖΟΑ, 1 

ΣΑΟΡΝΘΖΘΖ,  1 ΛΗΞΡΖΟΑΠ ΚΔ  ΔΞΗΞΙΝ ΘΑΗ  ΘΑΘΟΔΦΡΖ ,1 ΘΖΘΖ  ΓΗΑ 

ΓΟΝ ΠΑΞΝΛΗ, 1 ΘΖΘΖ ΓΗΑ ΣΑΟΡΗΛΔΠ ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΔΠ,), 1  ΠΗΦΥΛΗ 

ΓΑΞΔΓΝ ΘΑΗ ΠΡΔΓΛΥΡΖΟΑ ΣΔΟΗΥΛ. 

Ζ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

1 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ, ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ  

ΔΜΖΛΡΑ ΞΔΟΗΞΝ (60) ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ (60Σ60) ΝΟΝΦΖΠ ΔΞΗ 

ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΣΝΛΡΥΛ  ΓΗΑΘΝΞΡΥΛ 

Θ ΜΙΝΟΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

1 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΑΓΘΝ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝ     

2 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΜΙΗΛΥΛ ΔΟΚΑΟΗΥΛ, ΖΡΝΗ: ΓΗΦΙΙΝ 

ΜΙΗΛΝ ΔΟΚΑΟΗΝ ΘΑΡΥ ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΑΓΘΝ ΡΝ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ ΞΔΟΗΞΝ 1,00Σ0,90Σ0,60m,  

Η ΣΟΥΚΑΡΗΠΚΝΗ 

1 
ΣΟΥΚΑΡΗΠΚΝΠ ΣΥΟΥΛ ( ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΠΞΑΡΝΙΑΟΗΠΚΑ ΔΞΗ ΡΝΗΣΝ, 

ΘΑΙΤΖ ΚΔΟΔΚΔΡΗΥΛ ΑΞΝΜΖΙΥΠΖΠ ΞΙΑΘΗΓΗΥΛ) ΞΔΟΗΞΝ 60,00m2 

 

 

 

Ξαπάδοζη ηος σώπος ζε πλήπη λειηοςπγία. 
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4. Δκηέλεζη ηος έπγος / Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ 

  Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαθέξεη θαη λα απνκαθξχλεη φια ηα πιηθά  

ζε ρψξν ηνπ έξγνπ, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε θαη λα θάλεη ρξήζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ . 

  Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα θαηά λφκν αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ αηπρήκαηα γηα ηα νπνία θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή 

θαη πνηληθή επζχλε. 

  Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο, 

δηαηάγκαηα, νδεγίεο θαη γεληθά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 

  Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη κε αξίζηεο πνηφηεηαο 

πιηθά κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη κε δηθή 

ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, θάζε κέηξν απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη 

έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ν αλάδνρνο   ππνρξενχληαη  λα απνκνλψζεη ηνλ 

ρψξν πνπ  ζα εξγαζηεί  γηα ηελ απνθπγή ζθφλεο  ζε φιν ην ρψξν ησλ γξαθείσλ.   

Ν αλάδνρνο, κεηά ην πέξαο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ζα ειέγμεη ηελ εγθαηάζηαζε γηα 

ηπρφλ δηαξξνέο ή άιιε δπζιεηηνπξγία θαη ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επεκβαίλεη ζηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ δηφξζσζε θαη ηελ 

βειηίσζε απηήο κε έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

5. Ξποζυπικό αναδόσος – Αζθαλιζηικέρ ςποσπεώζειρ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε έκπεηξν πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ 

είλαη ν απνθιεηζηηθφο εξγνδφηεο θαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη παληφο ηξίηνπ γηα 

ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Νη θάζε είδνπο 

θαηαβνιέο πξνο ην ΗΘΑ γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

6. Ξαπάδοζη ηος έπγος 

Ζ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη αθνχ  ειεγρηνχλ φιεο νη νξνθέο .  

 

Ζ  ΞΝΓ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΟΨΗ WC  


