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ΘΕΜΑ :  « Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ,  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

για ηην :  «Δπιζκεςή μόνυζηρ ηος Β’ Κηιπίος ηος  Γενικού Νοζοκομείος 

Παίδυν Πενηέληρ»  

Πποϋπολογιζμόρ 2.000.00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ΦΠΑ23%. 

 

  
Έσονηαρ ςπότη : 

1. Ν.2286/95 η.Α΄ «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» 
2.  Ν. 3329/05 η.Α΄ « Εζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 
3.  Σν άξζξν 27 παξ. 11 ηνπ N.3867/2010 (κέρξη 45.000,00€) δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε από 

άιιν όξγαλν 
4. ΦΕΚ 261/09.12.2013 άξζξν 18 «  Επαλαθνξά  θαζεζηώηνο δηαζύλδεζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

(γ) Σα θάησζη απηνηειή λνζνθνκεία ηνπ ΕΤ δηαζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνύλ εθεμήο ππό ηελ 

επνπηεία εληαίνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ δηνίθεζεο: (1) ≪Γ.Ν. Παίδσλ Πεληέιεο≫ θαη (2) 

≪Γ.Ν.Α. ηζκαλόγιεην − ≪Ακαιία Φιέκηγθ≫≫. 

5. Σνλ Ν. 4213/2013 «  Επαλαθνξά  θαζεζηώηνο δηαζύλδεζεο ησλ λνζνθνκείσλ ( γ) Σα 

θάησζη απηνηειή λνζνθνκεία ηνπ ΕΤ δηαζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνύλ εθεμήο ππό ηελ 

επνπηεία εληαίνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ δηνίθεζεο: (1) ≪Γ.Ν. Παίδσλ Πεληέιεο≫ θαη (2) 

≪Γ.Ν.Α. ηζκαλόγιεην − ≪Ακαιία Φιέκηγθ≫≫ (ΦΕΚ 261/09.12.2013 άξζξν 18), όπσο απηό 

ηξνπνπνηήζεθε . 

6. Σελ αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ.94666/11.12.15 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΕΚ 905/11.12.15η.ΤΟΔΔ) 

«Παύζε Δηνηθήηξηαο ησλ δηαζπλδεόκελσλ Ννζνθνκείσλ Γ.Ν. Αηηηθήο «ηζκαλόγιεην-Ακαιία 
Φιέκηγθ» θαη Γ.Ν. Παίδσλ Πεληέιεο από ηα θαζήθνληα ηεο »  

7)Σελ αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ.99031/24.12.15 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΕΚ 935/24.12.15η.ΤΟΔΔ) 
«Παύζε Αλαπιεξσηή Δηνηθεηή ΓΝΠΠ από ηα θαζήθνληα ηνπ » 

8) Σελ  αξίζκ. πξση. Α2β/ΓΠνηθ. 97538/17-12-2015 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
«Γηεπθξηλήζεηο πεξί ππνγξαθώλ Γηνηθεηώλ». 

9. ΠΔ118/07 ΦΕΚ 150/10.7.007 η. Α 

10. Ν.4281/2014 

11.Σελ  αξηζκ 1977/16.2.2016 Απόθαζε Αλ. Δηνηθεηή ζρεηηθά κε έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο  
δηελέξγεηαο θαη επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ    12. Σερληθέο 

πξνδηαγξαθέο έξγνπ.  

 
 

 
 



 

Σν  Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά, πξνβαίλεη ζε  

Ππόζκληζη ενδιαθέπονηορ κε ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξώλ,  κε θξηηήξην ηελ 

ρακειόηεξε ηηκή ,  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από αλάδνρε εηαηξεία γηα ηελ  για ηην :  

«Δπιζκεςή μόνυζηρ ηος Β’ Κηιπίος ηος  Γενικού Νοζοκομείος Παίδυν Πενηέληρ»  

Πποϋπολογιζμόρ 2.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος  ΦΠΑ23%. 

   θαη  ζαο θαιεί λα ππνβάιεηε ζε θιεηζηό πξσηνθνιιεκέλν θάθειν, ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο, ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά  ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ. 
 

Ανηικείμενο ηηρ ππόζκληζηρ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ γηα  ηελ Δπιζκεςή μόνυζηρ 
ηος Β’ Κηιπίος ηος  Γενικού Νοζοκομείος Παίδυν Πενηέληρ  

   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ :  2.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος  ΦΠΑ 23%  
 

Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : σαμηλόηεπη ηιμή  
 

                                      

 
ΤΜΒΑΗ : 1 μήνα από ηην ημέπα ςπογπαθήρ. 

 
 

Εθόζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Δηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, Θα πξέπεη λα θέξεη ηελ 
έλδεημε «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία».  

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζην ΓΡ Πξνκεζεηώλ ηνπ ΓΝΠΠ, ζα   ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ 

ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα εκαηόν ογδόνηα (180) ημεπολογιακών  
ημεπών  από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 
Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.paidon-

pentelis.gr ), ηην 17η/2/2016. 
 
 

Τποβολή πποζθοπάρ: Η ππνβνιή πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεηαη θάζε κέξα από ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ.   
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηδηνρείξσο, ηαρπδξνκηθά κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηε 

δηεύζπλζε:  Ιππνθξάηνπο 8, Π. Πεληέιε ΣΚ 15236 ηελ παξαθάησ 
εκεξνκελία θαη ώξα. 

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πξσηνθόιινπ ηεο 
Τπεξεζίαο , πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 

Τποβολή πποζθοπών  έσο ηελ 17η /3/2016 , ημέπα Πέμπηη    και ώπα 11.00μ.μ 
Αποζθπάγιζη πποζθοπών: 17/3/2016 ημέπα Πέμπηη  και ώπα 11.00π.μ αμέζυρ 

μεηά ηην λήξη καηάθεζηρ πποζθοπών. 
 

H αμηνιόγεζε  ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί από ηελ  ζπζηαζείζα επηηξνπή. 
  

 

 
2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 
 

2.1 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή 

ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο απηώλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο ππό αλάζεζεο ππεξεζίαο,  πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ 

http://www.paidon-pentelis.gr/
http://www.paidon-pentelis.gr/


Ειιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) ή ηνπ 

Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Ε.Ο.Φ.) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηε Σπκθσλία Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Εκπνξίνπ, ε νπνία θπξώζεθε κε ην Ν.2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ ηνπ Γύξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΕΚ (αξ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή πξνεξρόκελα από ηξίηεο ρώξεο 

πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Ε.Ε. θαη ηα νπνία πιεξνύλ 

ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνύζαο. 

2.2 Οη ελώζεηο πξνζώπσλ δελ ππνρξενύληαη λα πεξηβιεζνύλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ωζηόζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

δηαθεξπζζόκελε κε ηελ παξνύζα Υπεξεζία θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζώπσλ 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνύηαη, εθ’ όζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο, λα δεηήζεη από ηελ έλσζε λα 

πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, 

ππνρξενύηαη λα ην πξάμεη. 

2.3  Τα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Ειιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα θαη λα 

πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθό. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ 

εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 

επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα 

πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθό, θαηά ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Δ. 60/2007. 

2.5 Οη δηαγσληδόκελνη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ      

βεβαίσζε όηη έιαβαλ πιήξε γλώζε ησλ εηδηθώλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ, ηελ νπνία 

κπνξνύλ λα πάξνπλ από ηελ Τερληθή Υπεξεζία, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
 

 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Α. Κλειζηόρ  θάκελορ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηα οποία  δηαγσληδόκελνη 

νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, με ηην ένδειξη, 
“ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ” και ο οποίορ θα πεπιέσει:  

 

1.1. Τπεύθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, &  
Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ74/26-03-2014), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, πνπ ζα θέξεη εκεξνκελία 

ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξώλ, ζηελ νπνία : 

α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

β) Να δειώλεηαη όηη, κέρξη  θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο  πξνζθνξάο ηνπο, νη 
πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε: 

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

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 

1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ.  
 δσξνδνθία όπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο Πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΕΠΠΑ 

ηνπ πκβνπιίνπ.  

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

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ.  
 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991 γηα ηελ πξόιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από 
παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο.  

2.Γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δόιηαο ρξενθνπίαο  
3.Γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο  



4. Δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο.  

5.Είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.  

6.Είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Επηκειεηήξην (θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο) ή αζθνύλ 
γεσξγηθό ή θηελνηξνθηθό επάγγεικα.  

7.Δελ ηεινύλ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν 
γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) θαη όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο 

ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα)  

γ) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ   
δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην ΠΔ 118/07 θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαθύξσζεο, όπνηε δεηεζνύλ από ην Ννζνθνκείν 

δ) Να δειώλνληαη όηη δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 
ε) Να δειώλνληαη εάλ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ή πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από 

δηαγσληζκνύο, κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Εάλ ε πνηλή ηνπ 
απνθιεηζκνύ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξόλν, ην ζηνηρείν απηό ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ 

απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κόλν γηα ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα. 

ζη) Να δειώλεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο θαη 
ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαη ζύκθσλα κε απηνύο ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

δ)  Να δειώλεηαη όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη 
αθξηβή. 

 

1.2. Βεβαίωση ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ όηη έιαβαλ πιήξε γλώζε 

ησλ εηδηθώλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ 
 

Η μη ζςμμόπθυζη ππορ ηιρ αναγκαίερ ελάσιζηερ ανυηέπυ απαιηήζειρ 
ζςνεπάγεηαι ηην απόππιτη ηηρ πποζθοπάρ.  

 

 
Β. Κλειζηόρ θάκελορ  κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπος 

ηοποθεηείηαι η ηεσνική  πποζθοπά ζε δύο ανηίγπαθα  κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο.  
  

Γ. Κλειζηόρ θάκελορ  κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπνπ 
ηνπνζεηείηαη ε οικονομική πποζθοπά ζε δύο ανηίγπαθα   θαη ζα πεξηέρεη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ην πνζνζηό Φ.Π.A. (%) 
ζην νπνίν ππάγνληαη νη ππεξεζίεο  θαη ζα βαξύλεη ην θνξέα,  θαζώο θαη ηελ ηζρύ ηεο 

πξνζθνξάο. 

 
Ανηιπποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ και ζε πεπίπηυζη ςποβολήρ ηοςρ 

αποππίπηονηαι. 

ΤΜΒΑΗ  

Μεηαμύ ηνπ Γ.Ν.Π.Π θαη ηνπ πξνκεζεπηή, ζα ππνγξαθεί ελόο κελόο ζύκβαζε γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ. 

 
O αλάδνρνο ζηνλ νπνίν Θα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα 

ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο, γηα 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  
 

Η ζύκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα κε βάζε ηνπο όξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε, ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Θα δηέπεηαη από ην ειιεληθό Δίθαην θαη δελ κπνξεί 

λα πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο. Σν θείκελν ηεο ζύκβαζεο 
ζα θαηηζρύεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηόο πξνθαλώλ ή παζίδεισλ παξαδξνκώλ.  

 

ΚΡΑΣΗΕΙ 



Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο ελδεηθηηθέο θάησζη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ή ζα 

επηβιεζνύλ, πιελ ηνπ αλαινγνύληα Φ.Π.A. ν νπνίνο βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

1) 2% Τπέξ ςπρηθήο πγείαο  

2) 0,10% Τπέξ Ε.Α.ΔΗ.Τ. 

3) 3% Υαξηόζεκν  Ε.Α.ΔΗ.Τ. εθαξκνζηέν επί θξάηεζεο Ε.Α.ΔΗ.Τ. 

4) 20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ εθαξκνζηέν επί Υαξηνζήκνπ Ε.Α.ΔΗ.Τ. 

Οη άλσζελ θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ 

8% Παξαθξάηεζε θόξνπ  πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ αθνύ 

αθαηξεζνύλ νη θξαηήζεηο 

Σν πιεξσηέν πνζό πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε ησλ ηειηθώλ πνζώλ πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηνλ ππνινγηζκό  άλσζελ (θξαηήζεσλ & παξαθξάηεζεο θόξνπ) από ηελ κηθηή αμία θάζε 

ηηκνινγίνπ πώιεζεο. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ 

ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

«ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνύρνπ θαζπζηεξήζεη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο από απηόλ, ε αλαζέηνπζα 
αξρή (νθεηιέηεο), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) 

«Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηόθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη όριεζε από ηνλ ζπκβαζηνύρν. 
Επηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο 

εκεξνκελίαο εθδόζεσο ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΓΝΠΠ 
 

 

                                
 

 
                                 α/α ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

     ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΙΛΔΙΟΤ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπηζθεπή  κόλσζεο ηνπ Β’ θηηξίνπ. 

 

 

1.Ανηικείμενο  ηοσ  έργοσ. 

 

        Η πεξηγξαθή απηή, αθνξά ηηο εξγαζίεο  πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην   

Κηίξην Β’  ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα λα ζηεξεσζνύλ ηα είδε ππάξρνληα 

αζθαιηόπαλα  πνπ έρνπλ απνθνιιεζεί πεξηκεηξηθά ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ πνπ 

επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή  θαη ιόγσ πνιπθαηξίαο. Δπίζεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί έλαο έιεγρνο όιεο ηεο κόλσζεο θαη ζα γίλνπλ νη 

θαηάιιειεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο .    

 

Ειδικές ζσνθήκες εκηέλεζης ηοσ έργοσ 

Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ είλαη εηδηθέο γηαηί : 

1.1Οη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνύλ ρσξίο θακία δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

1.2Μέξνο ησλ εξγαζηώλ ίζσο απαηηεζεί λα γίλεη  αββαηνθύξηαθα ζε 

ζπλελλόεζε κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ. 

1.3Πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθπγή  

πξόθιεζεο δεκηώλ ζηα πάζεο θύζεσο πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

1.4Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, νη δηαγσληδόκελνη πξηλ ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζθεθζνύλ όινπο ηνπο ρώξνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ππόςε έξγν θαη λα ιάβνπλ γλώζε όισλ ησλ ζπλζεθώλ.   

 

2.Έκηαζη ηοσ έργοσ 



  Γηα ηελ  επηζθεπή  ηεο κόλσζεο ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 

πεξηκεηξηθή γσληά ζε όιε ηελ πεξίκεηξν ηεο θεληξηθήο ηαξάηζαο ηνπ Β’ 

Κηηξίνπ γσληά ζα είλαη γαιβαληδέ  πάρνπο  2 mm  θαη δηαζηάζεσλ 15*5 cm. H   

ζηεξέσζε ηεο γσληάο ζα γίλεη κε ζηξηθώληα   κήθνπο 10cm. Oη νπέο ζην 

κπεηό ζα πιεξσζνύλ κε εηδηθή κνλσηηθή καζηίρε   πξηλ γίλεη ε ηνπνζέηεζε   

ησλ ζηξηθσληώλ .  

  Δπίζεο  ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εξγαζίεο ζπληεξήζεηο ζε όιε ηελ επηθάλεηα 

ηεο ππάξρνπζαο κόλσζεο . ηηο ελώζεηο ησλ αζθαιηόπαλσλ   πξέπεη λα 

ππάξμεη πεξεηαίξσ πξνζνρή, ζε νξηζκέλα ζεκεία νη ελώζεηο έρνπλ 

μεθνιιήζεη. Δπηπιένλ ζα πξέπεη όιε ε επηθάλεηα  λα θαιπθηεί κε εηδηθό 

κνλσηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνζηαζία αζθαιηνπάλνπ. Σέινο 

όπνπ δελ ππάξρεη αζθαιηόπαλν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαηλνύξγην. 

Παξάδνζε ηνπ ρώξνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

 Πεξίκεηξνο ηαξάηζαο: 95,00κκ.  

 

4. Εκηέλεζη ηοσ έργοσ / Δικαιώμαηα και σποτρεώζεις 

 

  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαθέξεη θαη λα απνκαθξύλεη όια ηα 

πιηθά από ηνλ  ρώξν ηνπ έξγνπ, κε δηθή ηνπ επζύλε θαη δαπάλε θαη λα θάλεη 

ρξήζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ . 

  Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ηα θαηά λόκν αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ από αηπρήκαηα γηα ηα νπνία θέξεη αθέξαηα ηελ 

αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε. 

  Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηνπο 

λόκνπο, δηαηάγκαηα, νδεγίεο θαη γεληθά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη 

θαλνληζκνύο. 

  Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από έκπεηξν πξνζσπηθό θαη κε αξίζηεο 

πνηόηεηαο πιηθά κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

ιακβάλεη κε δηθή ηνπ επζύλε θαη δαπάλε, θάζε κέηξν απαξαίηεην γηα ηελ 

πιήξε, έληερλε θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο, κεηά ην πέξαο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ζα ειέγμεη ηελ 

εγθαηάζηαζε γηα ηπρόλ δηαξξνέο ή άιιε δπζιεηηνπξγία θαη ζε πεξίπησζε 

πξνβιεκάησλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα επεκβαίλεη ζηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ 

δηόξζσζε θαη ηελ βειηίσζε απηήο κε έμνδα πνπ βαξύλνπλ ηνλ ίδην. 



 

5. Προζωπικό αναδότοσ – Αζθαλιζηικές σποτρεώζεις 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειεί ην έξγν κε έκπεηξν πξνζσπηθό ηνπ 

νπνίνπ είλαη ν απνθιεηζηηθόο εξγνδόηεο θαη ν κόλνο ππεύζπλνο έλαληη 

παληόο ηξίηνπ γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο. Οη θάζε είδνπο θαηαβνιέο πξνο ην ΙΚΑ γηα όιν ην πξνζσπηθό 

ηνπ αλαδόρνπ, βαξύλνπλ ηνλ ίδην. 

 

6. Παράδοζη ηοσ έργοσ 

 

Η παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηώλ θαη αθνύ  ειεγρηεί ε κόλσζε ηνπ θηηξίνπ Β’.  

Πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζαο,  ζα πξέπεη λα επηζθεθηείηε ηνλ  ρώξν  
ζηo B’θηηξίνπ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ  θαη λα παξαιάβεηε από ηελ Σερληθή 
Τπεξεζία ηελ βεβαίσζε όηη επηζηξεθζήθαηε ηνλ ρώξν.   
 

 Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


