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         ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ)  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : « ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  

ΔΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΟΙΚΟΣ  ΙΑΤΡΩΝ & ΒΠ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ . 

CPV : 45261000 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 15.000,00ευρώ. 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α 

    

  

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ   

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)                ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

                                       ΠΕΜΠΤΗ 21/06/2017 , ώρα 14:00  

   

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 ΠΕΜΠΤΗ 22/06/2017 & ώρα 11:00 π.μ  

 

   

  

 

Κ.Α.Ε     9523 

   

 
 

17PROC006272080 2017-06-01

mailto:texniki-ypiresia@paidon-pentelis.gr


 

2 
 

 
 
 
 
 
 

1/2017    
   Δ Ι Α Κ Η Ρ Η Ξ Η  

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  : « ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΟΙΚΟΣ  ΙΑΤΡΩΝ & ΒΠ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ) ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ». 

 
Το Γ.Ν.Π. Πεντέλης  έχοντας  υπόψη :  

 
 

1. Του  ν.4412/2016  (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , 
Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή  στις Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

      2.  Τον Ν.4213/09.12.13 άρθρο 18 «τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ 
διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου 
Διοίκησης: «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης» και Γ.Ν. Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ». 
       3. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια» 
        4. Την υπ’αρ.476/5-6-2015 Απόφαση Δ.Σ.Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης . 
        5. Την υπ’αρ.44522/26-10-2016 έγκριση έκτατης  οικονομικής επιχορήγησης 
ποσού 15.000,00 ευρώ  στο Γ.Ν.Π.Π. 
        6. Την υπ’αρ.44517/26-10-2016 Απόφαση της 1ης  Υ.Π.Ε  έγκριση δέσμευσης του 
ποσού.  
       7. Tην υπ’αρ.13/09-05-2017 απόφαση   Δ.Σ του Γ.Ν.Αττικής «Σισμανόγλειο –
Αμαλία Φλέμιγκ» και του διασυνδεόμενου σε αυτό Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης(Θέμα 72ο )  με       
ΑΔΑ: Ω4ΚΥ4690Ω5-ΗΞΛ.  

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι  
 Πρόχειρο (Συνοπτικό ) Διαγωνισμό  για την ανάδειξη  αναδόχου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  
ΔΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΟΙΚΟΣ  ΙΑΤΡΩΝ & Β.Π-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» με κριτήριο  
αξιολόγησης  τη χαμηλότερη  τιμή , προϋπολογιζόμενες δαπάνης 
15.000,00ευρώ.συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ,  όπως λεπτομερώς  περιγράφονται στις 
συνημμένες  τεχνικές προδιαγραφές , που  αποτελούν αναπόσπαστο  τμήμα της 
παρούσας διακήρυξης. 

Αναλυτικότερα , περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες 

 Προμήθεια ασφλτοπάνων  

 Τοποθέτηση ασφλτοπάνων  

 Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα 
τα  απαραίτητα  για το Διαγωνισμό  έγγραφα  από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Π.Π. Σε  
περίπτωση  αδυναμίας λήψης των σχετικών εγγράφων  από το σύστημα ΚΗΔΜΗΣ 
– ΔΙΑΓΕΙΑ – ΙΣΤΟΣΤΟΧΩΡΟ  εναλλακτικά  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να 
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παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού  από την Τεχνική Υποδ/νση 
του Νοσοκομείου μας τιε εργάσιμες  ημέρες και ώρες 9:00 π.μ έως 14:00μμ.    

 

 
1.ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

 
Οι προσφορές  πρέπει  να υποβληθούν μέχρι  την 21/06/2017  και ώρα 14:00 στο Γρ. 
Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.Π.Π. (κτίριο  Διοίκησης  Α’ όροφος – Ιπποκράτους 8 Παλαιά 
Πεντέλη  Τ.Κ 15236) 
 

2.ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22/06/2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ στην 
Τεχνική Υποδ/νση του Γ.Ν.Π.Π   από την αρμόδια  Επιτροπή  του διαγωνισμού. 
  Η κάλυψη των δαπανών θα γίνει σε βάρος του αντίστοιχου ΚΑΕ  9523  βάση της  
επιχορήγησης της 1ης  Υ.Π.Ε . 
   

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
   Θα  γίνονται δεκτές  οι προσφορές  μόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων 
υπηρεσιών. Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν , θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται. 
   Απαγορεύεται   η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ,καθώς και προσφορών που 
θέτουν όρους και προϋποθέσεις . 
 Κάθε υποψήφιος – φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να καταθέσει , προσφορά κατ’επιλογή 
του αποκλειστικά και μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών που ζητούνται . 
    Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί με τα παρακάτω  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  που επισυνάπτονται στη παρούσα διακήρυξη και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής .  

 
 

 
 
 

 
1 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
 
 

Πεντέλη 01/06/2017 
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(Αποτελεί   αναπόσπαστο τμήμα  της διακήρυξης ) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α’ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτέ επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα ),φυσικά πρόσωπα ,που  
δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο  
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ( Ν.4412/άρθρα 92,93,94,95,&96). 
Οι προσφορές  θα πρέπει  να έχουν συνταχθεί  στην Ελληνική γλώσσα. 
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  σε δύο (2)  αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο)   μέσα 
σε καλά σφραγισμένο κυρίως  φάκελο , στον οποίο να αναγράφεται ευκρινώς :  
 α) Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με κεφαλαία  γράμματα. 
 β) Ο πλήρης  τίτλος του Νοσοκομείου , ήτοι: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
γ) Ο αριθμός :1/2017   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  και τίτλος  της διακήρυξης: « 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΟΙΚΟΣ  ΙΑΤΡΩΝ & ΒΠ-
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ». 

 δ)Η ημερομηνία διενέργειας  του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία  του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων  Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, 
Ταχυδρομικού Κώδικα ,Τηλεφώνων επικοινωνίας  και Fax).Σημειώνεται  ότι τα 
αναγραφόμενα  στοιχεία θα αποτελούν στοιχεία επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο. 
 
 Προσφορές  που υποβάλλονται ανοιχτές ,δεν γίνονται αποδεκτές .  
 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς  τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφορά στοιχεία , ως εξής:  
 
  Α) Στον  φάκελο  με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 93 –
παρ.β (αα),(γγ) και (δδ) καθώς  και άρθρο 79 παρ 2 του Ν.4412/2016) ,θα 
περιλαμβάνονται σε πρωτότυπο και αντίγραφο , τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

 Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση  της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, Ως 
προκαταρκτική  απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν  
δημόσιες  αρχές ή τρίτα μέρη , επιβεβαιώνοντας ότι , ο εν λόγω  οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2012  και ειδικά : 

      α) Δεν  βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 , για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς   αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 
       β) Πληροί  τα σχετικά κριτήρια επιλογής  τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 75,76 και 77. 

 Υπεύθυνη  Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ.8 του Ν. 1599/86 ,όπως εκάστοτε  
ισχύει , στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία 
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ανάθεσης , στον οποίο συμμετέχουν αι να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της παρούσας διακήρυξης . 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρθρ.8 του Ν.1599/86 , όπως εκάστοτε ισχύει 
,στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν  έχει 
κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και 
τα Δ.Π.Δ.Δ  λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών των υποχρεώσεων 
,τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 

 Παραστατικό  εκπροσώπησης  αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπο τους. 

 
Β) Στον  φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (άρθρο 92 και 94 – παρ.4 
του Ν.4412/2016 ), θα περιλαμβάνονται , σε πρωτότυπο και αντίγραφο , όλα τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά  τα οπαία  ιδίως  τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια  του 
προσφέροντα  οικονομικού φορέα  , και αποδεικνύουν  την δυνατότητα του να 
ανταποκριθεί  πλήρως στις απαιτήσεις του έργου ,όπως αναλυτικά  περιγράφονται  
στο Παράρτημα Β’. 
 
Γ) Στον φάκελο  με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (άρθρο 92 και 95 του 
Ν.4412/2016 ), θα περιέχεται  επί ποινή αποκλεισμού  , το πρωτότυπου και ένα 
αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς , στο οποίο οι συμμετέχοντες  θα  
αναγράφουν  τιμή προσφοράς αποκλειστικά  για το  σύνολο των εργασιών. Ως  
κριτήριο για την  επιλογή  του αναδόχου  θα είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής , σε 
ευρώ. 
 Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι  πέρα των ανωτέρω  ενδείξεων  θα πρέπει να 
φέρουν και τις ενδείξεις  του κυρίου φακέλου. 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό , πρέπει  υποχρεωτικά  να έχουν 
υπογεγραμμένες τόσο την Τεχνική όσο και την Οικονομική προσφορά τους κατά 
φύλλο. 
 Η ισχύς προσφοράς  θα πρέπει να αναφέρεται  στην Τεχνική προσφορά  του 
συμμετέχοντα , όπως και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί στις αιτούμενες υπηρεσίες . 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα ,σβησίματα ,προσθήκες ,διορθώσεις . 
Εάν  υπάρχει  στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση ,αυτή  πρέπει 
να είναι  καθαρά γραμμένη και μονογραμμένη  από τον προσφέροντα. 
Η προσφορά  απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε αυτήν  διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή , κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Μετά την κατάθεση  της προσφοράς  δεν γίνεται αποδεκτή , αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή 
της προσφοράς . 
 
  ΑΡΘΡΟ 3ο  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν.4412/2016 άρθρο 97)   
1. Οι προσφορές  ισχύουν  και δεσμεύουν  τους συμμετέχοντες  για χρονικό 

διάστημα  , εκατόν ογδόντα  (180)ημερών , από την επόμενη  της διενέργειας  
του διαγωνισμού.  Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν  να παρατείνουν  την ισχύ των 
προσφορών τους σύμφωνα  με το Ν.4412/2016  άρθρο 97 παρ 4  και 
αποδεχτούν την παράταση  , οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και 
για το  επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα .  

2. Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου  από την 
παρούσα διακήρυξη , απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς  της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως , εφόσον ζητηθεί  
από την υπηρεσία , πριν  από την λήξη της , κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. 
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  Μετά  τη λήξη και του παραπάνω  ανώτατου  ορίου χρόνου παράτασης  ισχύος της 
προσφοράς , τα αποτελέσματα του διαγωνισμού  υποχρεωτικά ματαιώνονται ,εκτός  
εάν  η υπηρεσία κρίνει , αιτιολογημένα  ότι η συνέχιση  του διαγωνισμού  εξυπηρετεί 
το δημόσιο  συμφέρον ,οπότε οι συμμετέχοντες  στον διαγωνισμό μπορούν να 
επιλέξουν , είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου , παράταση της προσφορά τους , είτε όχι. 
Στην τελευταία  περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρατείνουν τις προσφορές . 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
 
Στον διαγωνισμό  δεν γίνονται δεκτές  αντιπροσφορές . Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ,ως απαράδεκτες . 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ (Ν.4412/2016 , άρθρο 95). 
  
Η προσφερόμενη τιμή  και οποιαδήποτε μορφή  αξίες  θα δίδονται μόνο σε ευρώ. 
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη . Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
(έξοδα μετακίνησης, διάφορες δαπάνες  κτλ) εκτός ΦΠΑ .για την καλή εκτέλεση 
διάφορων υπηρεσιών .  
Η τιμή  είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Η τιμή θα δίδεται ως εξής :  

 Τιμή με κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ,χωρίς Φ.Π.Α  

 Το ποσοστό Φ.Π.Α επί της τοις  %στο οποίο υπάγονται οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες (Σε περίπτωση  που αναφέρεται  εσφαλμένο Φ.Π.Α , αυτό θα 
διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

 Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 
οποιαδήποτε  αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών 
που θα προσφέρει βάσει της τιμής  της προσφοράς  του μέχρι  την οριστική  
παραλαβή  των υπηρεσιών και την αποπληρωμή του. Εφόσον  από την 
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή , η προσφορά 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ο Φ.Π.Α επί τις % στον οποίο υπάγονται οι ζητούμενες  υπηρεσίες το 
Νοσοκομείο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
(Ν.4412/2016  άρθρο 26 & 100). 

Η επιτροπή  διενέργειας  και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που 
ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται  στο παραπάνω όργανο μετά 
την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης , δεν αποσφραγίζονται , αλλά παραδίδονται 
στην Υπηρεσία για επιστροφή , ως εκπρόθεσμες . 
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  των προσφορών  του διαγωνισμού , θα 
κινηθεί  ως εξής :     
Καταρχήν  αποσφραγίζει  τον κυρίως φάκελο  κάθε προσφοράς . Στη συνέχεια 
αποσφραγίζει τον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής , καθώς και τις 
τεχνικές προσφορές , τα ελέγχει και τα μονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην 
αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών μόνων εκείνων , που 
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οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις ,ως τα ζητούμενα από 
τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά , τις μονογράφει και μονογραφεί επίσης το 
περιεχόμενό τους . 
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια μέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 
επόμενη συνεδρίαση . Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στι οποίο 
προτείνει την απόρριψη των προσφορών που δεν πληρούν τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή 
Η  απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες  
Η επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 
διαγωνιζόμενους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 
ΑΡΘΡΟ  7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν.4412/2016 άρθρο 100)    
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η 
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ και η κατακύρωση  γίνεται τελικά στον ανάδοχο με τη 
χαμηλότερη  τιμή , εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές  έχουν κριθεί  
ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις . 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο  ΚΡΙΣΕΙΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν. 4412/2016 άρθρο 106) 
 Η αναθέτουσα αρχή , μετά από σχετική γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , διατηρεί το δικαίωμα: 
   Α. να αποφασίσει  τη ματαίωση , ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού  
   Β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με 
τροποποίηση των όρων ή μη των προδιαγραφών της διακήρυξης.  
  ΑΡΘΡΟ 9ο  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  (Ν.4412/2016 άρθρο 105) 
Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της  
σχετικής κατακυρωτικής απόφασης , η οποία ανακοινώνεται  εγγράφως στους 
ανακηρυχθέντες αναδόχους . 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει  τη σύμβαση   κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου , ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του 
Ν.4412/2016. 
Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα ,τα δε 
έγγραφα της  σύμβασης που ακολουθούν έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα .  
Εάν ο ανάδοχος ,στον οποίο έγινε η ανακοίνωση , δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση ,κηρύσσεται έκπτωτος ,καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του (εφόσον έχει ζητηθεί από τη διακήρυξη) και τη κατακύρωση γίνεται  
στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης , η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται ,σύμφωνα με την περ.δ’ της παρ.2 του άρθρο 106. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν  ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  τελικός  Ανάδοχος 
επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν4412/2016 άρθρο 90). 
Η  υποβολή μόνο μίας προφοράς  δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας  
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3). 
ΑΡΘΡΟ 10o  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ν.4412/2016  άρθρο 202) 
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ,υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη 
σύμβαση. 
To κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, ή ανάθεσης , εκτός κατάδηλων  
σφαλμάτων ή παραδρομών . Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

 Παραλήφθηκε οριστικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών . 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος , αφού προηγουμένους 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις. 
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 Εκπληρώθηκαν οι συμβατικές  υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη  και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Η  σύμβαση με τον ανάδοχο που  θα επιλεχθεί , θα έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες , αρχίζοντας από την ημερομηνίας  υπογραφής της    (ή από την 
ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε να έχει υπογραφεί ). 
ΑΡΘΡΟ  12ο  ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  (Ν.4412/2016 άρθρο 200 παρ.5). 
Η πληρωμή θα γίνεται από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης  σε βάρος των 
πιστώσεών του αντίστοιχα .  
Η πληρωμή του αναδόχου , θα γίνεται με επιταγή με την εξόφληση  του 100% του 
τιμολογίου  που θα αντιστοιχεί στο έργο που παραδόθηκε , σε εύλογο χρονικό διάστημα 
και υπό τον όρο ότι συντρέχει  περίπτωση επιβολής  προστίμων  ή άλλων οικονομικών 
κυρώσεων εις βάρος του. 
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ  αφού προηγηθεί θεώρηση του σχετικού χρηματικού  
εντάλματος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 
200 παρ. 5 του ν.4412/2016 και την 12 ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωμής ή την είσπραξη  απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κτλ). 
Απαραίτητη προϋπόθεση   για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι:  
α)Πρωτόκολλο παραλαβής των αιτούμενων υπηρεσιών . 
β)Τιμολόγιο που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε ΕΥΡΩ. 
γ)Φορολογική ενημερότητα  
δ) Ασφαλιστική  ενημερότητα καθώς  και βεβαίωση των μελών της αρμόδιας επιτροπής 
που ορίζεται από το νοσοκομείο  για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών στο 
χρονικό  διάστημα αυτό σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
H   προθεσμία   πληρωμής αναστέλλεται: α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
από την αποστολή του σχετικού   χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού και β) κατά το χρονικό 
διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης ,δεν προσμετρείται  ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη 
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών , λόγω αποκλίσεων στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες κλπ). 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :  

1. Ποσοστό 2,00% σύμφωνα με την αριθμ.ΔΥ6α/Γ.Π./οικ36932/17.03.2009 κοινή 
υπουργική  απόφαση (ΦΕΚ 545/Β/24.03.2009) σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 3 του Ν.3580/2007. 

2. Κράτηση 0,06% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,για την 
κάλυψη των λειτουργικών των αναγκών  

3. Ποσοστό 3% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι 
κρατήσεις)ως παρακράτηση –προκαταβολή φόρου για τεχνικά έργα. 

4.  Υπέρ  ΤΣΜΕΔΕ  2% 
5.  ΕΜΠ  1% 
6. ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ  6 τοις χιλίοις. 
7. Χαρτόσημο 2,4% επί των κρατήσεων α/α 4,5   
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) βαρύνει το Νοσοκομείο 
Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων ,θα ισχύουν οι νόμιμες κρατήσεις 
όπως κάθε φορά  αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις . 
ΑΡΘΡΟ 13ο  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Ν.4412/2016 άρθρου 127) 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού , της συμμετοχής  αναδόχου σ’ αυτόν 

και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση , επιτρέπεται  
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ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας . Ενστάσεις που υποβάλλονται για 
οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται  
δεκτές. 

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης  προσκομίζεται  παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου , ποσού ίσου με το 1% τοις εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών 
μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού , Οικονομικών και 
Υποδομών.    

ΑΡΘΡΟ 14ο  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Ν.4412/άρθρα 203,206 και 
207) 

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε , να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 
απορρέει από αυτήν , με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου , 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν 
παρέδωσε ή δεν ολοκλήρωσε τις συμβατικές  υποχρεώσεις, μέσα στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου που ορίζεται στη σύμβαση . 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή από την 
σύμβαση , όταν :  

 H σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή δεν παραδόθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες με ευθύνη του Γ.Ν.Π.Π  

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση 

, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου , ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου , το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων , αθροιστικά ή διαζευκτικά ,οι 
παρακάτω κρατήσεις : 

                  α)Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
                  β)Είσπραξη  εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από 
την σύμβαση ανάδοχο είτε να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής . 
                  γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
αναθέσεων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 74. 
   Σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραδοθούν ή δεν υλοποιηθούν  οι υπηρεσίες με 
τον τρόπο που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ,επιβάλλονται εις βάρος του 
αναδόχου , εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων , τα πρόστιμα 
του άρθρου 207 του Ν.4412/2016 , κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ  
Με την επιφύλαξη  των διατάξεων του Ν.1905/1990 , ο ανάδοχος δεν μπορεί να 
εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του Γ.Ν.Π.Π , χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ,Σ του 
Νοσοκομείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 Οι προσφορές , τα  υποβαλλόμενα μ’ αυτές  δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα 
που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, 
συντάσσονται  στην Ελληνική γλώσσα , με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να  
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αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα , γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν 
στην Ελληνική. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνουν ή υποβάλουν  οι ανάδοχοι 
στα Νοσοκομεία κατά την διάρκεια της σύμβασης . Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε 
άλλο κράτος , συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (Ν.4412/2016 άρθρο 204)  
  
 Ο ανάδοχος  που επικαλείται  ανωτέρα βία  υποχρεούνται , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την  ανωτέρα βία , να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα στοιχεία . 
 
 ΑΡΘΡΟ 18Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 
Κάθε  διαφορά που ανακύπτει  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη 
λήξη της , εφόσον απορρέει απ’ αυτήν ) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και 
αγορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης , την ερμηνεία αυτής ,τον 
προσδιορισμό ή και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την 
καθοιονδήποτε τρόπο λύση της , επιλύεται κατ’αρχήν , ανεξαρτήτως του χρόνου 
γενέσεώς της  από το Διοικητικό Συμβούλιο του  Γ.Ν.Π.Π , προς το οποίο ο ανάδοχος 
πρέπει να απευθύνεται σχετική αίτηση. 
 Το Δ.Σ αποφασίζει οριστικά  εντός  εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του , η 
οποία  γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο , με αποδεικτικό παραλαβής ή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998 . Εάν το Δ.Σ του Νοσοκομείου δεν εκδώσει 
απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολή της ή αν ο 
ανάδοχος δεν αποδεχτεί την απόφαση του Δ.Σ τότε οποιοδήποτε από τα  μέρη 
δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση εντοπίων των αρμοδίων Δικαστηρίων 
    Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’αυτήν  
Και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο , θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 
ύλην  αρμόδια  δικαστήρια της Αθήνας. 
 
 
   
ΑΡΘΡΟ 19ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
Όλοι  οι όροι της παρούσας διακήρυξης κηρύσσονται ουσιώδεις, δεσμευτικοί και 
απαράβατοι , με ποινή απόρριψης της προσφοράς , σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε 
κάποιον από αυτούς . Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα  διακήρυξη, 
εφαρμόζονται οι περί προμηθειών & υπηρεσιών του Δημοσίου διατάξεις , όπως ισχύουν 
κάθε φορά. 
  
 
       

 
 

O   ΚΟΙΝΟΣ   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 
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(Αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ) 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Β’ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

    Η παρούσα  τεχνική περιγραφή αφορά  το  έργο: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΚΤΙΡΙΟ (ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ & ΒΠ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ». 

Συνολικού   εμβαδού : 900,00m2  (Eννιακόσια  τετραγωνικά μέτρα ) 

1
ο
 Μέρος  Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Η υπάρχουσα υγρομόνωση έχει καταστραφεί λόγω γήρανσης και λόγω 

αποξήλωσής της από τους δυνατούς ανέμους. Μεγάλο μέρος της έχει παρασυρθεί ή 

απομακρυνθεί από το προσωπικό του νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας με αποτέλεσμα 

να είναι εκτεθειμένο το δώμα στο νερό της βροχής και να υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης 

υγρασιών και αποκολλήσεων σοβάδων στις οροφές των υποκείμενων θαλάμων. 

Επιπλέον οι πιθανές επιπρόσθετες αποκολλήσεις είναι επικίνδυνες για τους 

επισκέπτες και το προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς κομμάτια  ασφαλτόπανων μπορεί 

να πέσουν και να τραυματίσουν ανθρώπους. 

Για τους παραπάνω λόγους είναι επιβεβλημένη η κατασκευή νέας υγρομονωτικής 

στρώσης. 

 

2
ο
 Μέρος  Προτεινόμενες Ενέργειες 

 

1. Αποξήλωση και απόρριψη με ευθύνη του αναδόχου  όσων ασφαλτόπανων  απομένουν 

επάνω στο δώμα  και απομάκρυνσή τους  από το χώρο του Νοσοκομείου μαζί με τα ήδη 

αποξηλωμένα. 
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2. Απόξηση με μεταλλική ξύστρα τυχόν υπολειμμάτων από παλαιές επαλείψεις όπου 

αυτό είναι αναγκαίο (εμφανής αποφλοιώσεις και σαθρό υπόβαθρο) 

    

3. Τοπικές επισκευές με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ώστε να εξομαλυνθούν κατά 

τόπους ανωμαλίες για καλύτερη πρόσφυση των μεμβρανών. 

 

4. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και σαθρά στοιχεία.
 
       

 

5. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι ως αστάρωμα για την επικόλληση των μεμβρανών.      

 

6. Συγκόλληση  με φλόγιστρο μεμβράνης τύπου SBS  βάρους  τουλάχιστον 4,5 κιλών / 

μ
2
 , εύκαμπτη στους  -20 °C, με οπλισμό πολυεστερικού πλέγματος και επικάλυψη 

ορυκτής ψηφίδας.  

 

7. Η μεμβράνη ανέρχεται στις περιμετρικές κατακόρυφες επιφάνειες σε ύψος 15 – 20 εκ. 

και επικαλύπτει η μία την άλλη κατά 10 εκ. Στις υδρορροές γίνεται ειδική επεξεργασία 

και σε ευαίσθητα σημεία (πχ βάσεις καμινάδων ή εξαερισμών) γίνεται ενίσχυση της 

μεμβράνης με ασφαλτική μαστίχη. 

 

8. Το τελείωμα των μεμβρανών τόσο στα στηθαία όσο και στην περιμετρική στέψη του 

δώματος θα στερεωθεί με λάμα αλουμινίου και βύσματα ώστε να παρέχει επιπλέον 

συγκράτηση έναντι των ανέμων.  

 

 

3
ο
 Μέρος .  Υλικά  και τεχνικός εξοπλισμός . 

      Σε όλες   τις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται  όλα τα απαραίτητα  υλικά και 

εξοπλισμός , μικρουλικά ,εξαρτήματα ,μικροεξαρτήματα και αναλώσιμα , καθώς και 

κάθε άλλη εργασία  απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη σύμφωνα  και με τις  

υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.  

     Τα υλικά που θα επιλεγούν για τις εργασίες  θα είναι αναγνωρισμένου  εργοστασίου 

παραγωγής το οποίο θα διασφαλίζεται από  σύστημα ποιότητας  ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001 και 

θα φέρει τη σήμανση  CE. 

          Ο  ανάδοχος  υποχρεούνται για την εφαρμογή των υλικών να ακολουθήσει     τις 

οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή . 

       Επίσης  φέρει την αποκλειστική ευθύνη   της ορθής  εφαρμογής τους από έμπειρους  

και εξειδικευμένους τεχνίτες .   

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 1.Όλοι  οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να επισκεφθούν τους  χώρους και να λάβουν 

γνώση του αντικειμένου των εργασιών  και των συνθηκών του έργου  
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 2. Ο ανάδοχος  θα είναι  υπεύθυνος  για τον πλήρη  συντονισμό  όλων των  φάσεων των 

εργασιών  που πρέπει να εκτελεσθούν. 

 

3. Για λόγους  ασφαλείας  ο ανάδοχος  υποχρεούνται όπως  ενημερώνει  την αρμόδια  

διεύθυνση  σχετικά με το ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας  των προσώπων 

(προσωπικού του , συνεργατών, βοηθών  εκπλήρωσης )που θα χρησιμοποιήσει κατά την 

εκτέλεση του έργου. 

4. Ο ανάδοχος  υποχρεούνται  να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει  όλες τις 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας . Ειδικότερα , υποχρεούνται  στην καταβολή των 

νομίμων  αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί από υην οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε ., 

στην τήρηση του νόμιμου  ωραρίου , στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους  υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζομένων .Σε περίπτωση  που διαπιστωθεί παράβαση των 

ανωτέρω , θα καταγγελλεται η σύμβαση  με την ανάδοχο εταιρεία .  

 

5. O ανάδοχος   είναι αποκλειστικά υπεύθυνος   

 για την ασφάλιση όλων όσων  απασχοληθούν  κατά την εκτέλεση  του αντικειμένου της 

παρούσας καθώς  και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και 

ασφαλισμένων  στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε  άλλο κατά  

νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης .Επισημαίνεται δε ότι τα 

άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος  για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσα 

θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.  Πριν την έναρξη των 

εργασιών ο ανάδοχος οφείλει  να προβεί στην αναγγελία έναρξης  των εργασιών στο 

αρμόδιο κατάστημα του  ΙΚΑ. 

 

 

6. Ο ανάδοχος  υποχρεούνται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει 

των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας , όπως αυτές ισχύουν , καθ’όλη τη διάρκεια  

εκτέλεσης των εργασιών , καθώς επίσης  υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες  

διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας  περί μέτρων ασφαλείας  και υγιεινής  και είναι 

αποκλειστικός υπεύθυνος  , ποινικώς και αστικώς , για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε 

προκληθεί  εκ παραβάσεως  των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας  (Π.Δ 

17/96, Π.Δ .159/99) όπως ισχύουν , κτλ. Περί υγείας  και ασφάλειας και Π.Δ 305/96  

Ελάχιστες  Απαιτήσεις Υγείας και  Ασφάλειας Προσωρινών  και Κινητών Εργοταξίων ), 

όπως  αυτή ισχύει κάθε φορά. 

 

7.Ο Ανάδοχος  είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος  για την αποζημίωση 

οποιουδήποτε  , για κάθε φύσεως   και είδους ζημιές , που τυχόν υποστεί  από πράξεις ή 

παραλείψεις του ίδιου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του 

Έργου. 

 

8. Οι εργασίες  πρέπει να  εκτελούνται  σύμφωνα  με τους κανόνες της τέχνης και 

τεχνικής . Επίσης  πρέπει να  είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των 

κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών , όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά 

φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.  

 

9. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός  εξοπλισμός που πρόκειται  να χρησιμοποιηθούν για την 

εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια , αρίστης ποιότητας , προϊόντα 

αναγνωρισμένων εργοστασίων   (με πιστοποίηση ΙSO) και θα προσκομίζονται στο 
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εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός  

εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών  θα 

αντικατασταθούν ή θα  διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής 

παρακολούθησης  και παραλαβής . 

 

 Ο ανάδοχος  θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό 

κατάλληλα .συγκεκριμένα  ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά την 

μεταφορά. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση ου επιβλέποντος του έργου , που έχει 

δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα  ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης. 

 

10. Στα  σημεία του κτιρίου που προβλέπονται να γίνουν εργασίες , η μεταφορά υλικών 

θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ,προκειμένου να μην υπάρξουν  ζημιές στους ήδη 

διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου . Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία 

όλων των ειδών εφοπλισμού , που βρίσκονται στους χώρους  που εκτελούνται εργασίες  

και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην 

περίπτωση , τυχόν , πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος   θα φέρει την απόλυτη 

και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση τους .     

 

11. Οι μεταφορές  τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν  με ευθύνη 

του αναδόχου. Η συγκέντρωση  , αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων  υλικών 

που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που 

επιτρέπεται από τις αρχές , με ευθύνη  και δαπάνες του αναδόχου . Τα μπάζα θα 

συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσης 

τους    και θα απομακρύνονται από τους χώρους  του κτηρίου κάθε  βράδυ. 

 

12.Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην 

λειτουργία των Υπηρεσιών. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν  εργασίες που 

προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες 

των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες του επιβλέποντος. 

 

13.Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης 

καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, ώστε όλοι οι 

χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και 

έτοιμοι προς χρήση. 

 

14.Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα 

εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας 

ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με διακόσια πενήντα 

ευρώ (250 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 

 

  15.Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα 

περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, 

αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν 

αυτές δεν αναφέρονται ρητά, όπως και όλα τα υλικά. 
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Το κατ’ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον 

κύριο του έργου. 

 

16. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην 

οικονομική προσφορά τους ότι : 

α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχουν λάβει υπόψη   

τις συνθήκες του έργου 

 β) διαθέτουν άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο 

τεχνικό προσωπικό. 
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