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ΘΕΜΑ : «Πρόζκληζη ενδιαθέρονηος για ηην :  «Επιζκεςή οποθών ζηα εξωηεπικά 

ιαηπεία ηος  Γενικού Νοζοκομείος Παίδων Πενηέληρ»  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% : 3.000,00€   
 
 

ΥΕΣ. : 1. Ν.2286/95 η.Α΄ «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ 
ζεκάηωλ» 

2. Σν άξζξν 27 παξ. 11 ηνπ N.3867/2010 (κέρξη 45.000,00€) δελ ρξεηάδεηαη 
έγθξηζε από άιιν όξγαλν. 

3. Σελ αξ. πξωη.  932//27-01-2015 Απόθαζε Δηνηθεηή γηα έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 
θαη έγθξηζε Σερληθήο Πεξηγξαθήο .  

4. Σελ απόθαζε Δηνηθεηή  κε ΑΔΑ: 784H469H24-308.  
 

 
 
 

Σν  Ννζνθνκείν Παίδωλ Πεληέιεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ « Επιζκεςή οποθών ζηα 

εξωηεπικά ιαηπεία ηος  Γενικού Νοζοκομείος Παίδων Πενηέληρ»,  ζαο θαιεί λα 
ππνβάιεηε ζε θιεηζηό θάθειν ηην  οικονομική προζθορά  , πξωηνθνιιεκέλε  θαη  λα ηελ 
παξαδώζεηε ζην γξαθείν  ηεο  Σερληθή Τπεξεζία έωο ηελ Παραζκεσή  20/02/2015 και ώρα 
10.00πμ. 
 
Κριηήριο Καηακύρωζης : Χαμηλόηερη ηιμή . 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«Επηζθεπή νξνθώλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ  Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ 

Πεληέιεο» . 

   Ανηικείμενο ηοσ έργοσ 

        Η πεξηγξαθή απηή, αθνξά ηηο εξγαζίεο  επηζθεπήο νξνθώλ δσκαηίσλ ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία (νξνθή γξαθείνπ Δ/ηξηαο  Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο –Οξνθέο 

ζαινληνύ Οξζνπεδηθήο Κιηληθήο ) ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο». 
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Ειδικές ζσνθήκες εκηέλεζης ηοσ έργοσ 

Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

είλαη εηδηθέο γηαηί : 

1.1 Οη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνύλ ρσξίο θακία δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

1.2 Μέξνο ησλ εξγαζηώλ ίζσο απαηηεζεί λα γίλεη  Σαββαηνθύξηαθα ζε ζπλελλόεζε 

κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ. 

1.3 Πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθπγή  πξόθιεζεο 

δεκηώλ ζηα πάζεο θύζεσο πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

1.4 Γηα 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   ησλ νξνθώλ ησλ  δσκαηίσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία (νξνθή 

γξαθείνπ  Δ/ηξηαο  Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο –Οξνθέο ζαινληνύ Οξζνπεδηθήο 

Κιηληθήο )  κεηά από επηζηάκελν έιεγρν  ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο  ζα γίλνπλ νη 

παξαθάησ εξγαζίεο :   

    1.Καζαίξεζε  ησλ επηρξηζκάησλ  πνπ έρνπλ θζαξεί  από    πγξαζία  ε νπνία 

πξνέξρεηαη  είηε από όκβξηα  ύδαηα   ιόγσ ηνπ  πθηζηάκελνπ αξκνύ δηαζηνιήο  ηνπ 

θηηξίνπ, είηε από παιαηά κσζατθά πιαθάθηα πνπ βξίζθνληαη ζην κπαιθόλη ηεο Α’ 

Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο  ,  είηε από παιηέο  ζσιελώζεηο  ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο. Τν 

πάρνο ησλ επηρξηζκάησλ πνπ ζα απνμεισζνύλ ππνινγίδεηαη ζηα 3 εθ. έσο 5 εθ. θαη ε 

επηθάλεηα ζηα 55,00 η.κ . Η απνμήισζε ζα γίλεη έσο ηελ εκθάληζε ησλ ζσιελώζεσλ 

ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο . 

    2. Απνκάθξπλζε  ησλ πιηθώλ  θαζαίξεζεο   από ην ρώξν  κε επζύλε ηνπ  

αλαδόρνπ.  

    3. Καηαζθεπή ηνπηθνύ ηθξηώκαηνο. 

    4. Καζνιηθή  θαζαίξεζε ζνβάδσλ (επηθάιπςε) ζε όιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο       

νξνθήο . 

     5. Απνμήισζε ησλ ζσιελώζεσλ ηεο θαηεξγεκέλεο ελδνδαπέδηαο  ζέξκαλζεο 

όπνπ είλαη εθηθηό. 

     6. Τνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο νξπθηώλ ηλώλ δηαζηάζεσλ 60x60, θαζώο θαη δύν  

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζην θάζε  θάηλσκα   δηαζηάζεσλ 60x60 , 4x18W . 
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 Σύλνιν 10 ηεκάρηα καδί κε ην γξαθείν ηεο Δ/ληξηαο  ηεο Νεπξνινγηθήο .   

 

Παξάδνζε ηνπ ρώξνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

4. Εκηέλεζη ηοσ έργοσ / Δικαιώμαηα και σποτρεώζεις 

 

  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαθέξεη θαη λα απνκαθξύλεη όια ηα πιηθά  ζε 

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   ππνρξενύληαη  λα απνκνλώζεη ηνλ ρώξν πνπ 

εξγαζηεί  γηα ηελ απνθπγή ζθόλεο  ζε όιν ην ρώξν ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ.    

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. 

 

 

 

ΑΔΑ: Β8ΓΚ469Η24-ΔΓΨ



 

6. Παράδοζη ηοσ έργοσ 

 

Η παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ θαη 

αθνύ  ειεγρηνύλ όιεο νη νξνθέο .  

   

Πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζαο,  ζα πξέπεη λα επηζθεθηείηε ηνλ  ρώξν  ζηα 
Εμωηεξηθά  Θαηξεία  ηνπ  Ννζνθνκείνπ  θαη λα παξαιάβεηε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηελ 
βεβαίωζε όηη επηζηξεθζήθαηε ηνλ ρώξν.   
 

Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

 
 
Η  πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζην πξόγξακκα «ΔΘΑΤΓΕΘΑ».  
 
 
 
 

                                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΘΟΘΚΗΣΗ  
                                           
 
 
                                                           ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΖΟΤΜΠΟ  ΑΡΘΣΕΘΔΗ  
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