
 

 

 
                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 3Η ΤΠΕ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ - Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

 
                            Θεζζαλονίκη  23-4-2019       

   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                 ΠΡΟ:  Κάθε ενδιαθερόμενο 
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡOΦΟΡΙΕ:   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΤ   
ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»                                
ΣΗΛ :    2313  322 330 
ΦΑΞ:     2313 322 355-56 

      e-mail: agdim-diax@3ype.gr  
 

         ΠΡΟΚΛΗΗ  ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΘΕΜΑ: 1)Εργαζίες διαμόρθωζης ηοσ τώροσ για ηην ανακαίνιζη ηων ΣΕΠ προϋπολογιζθείζας 

δαπάνης 24.000 Εσρώ με ΦΠΑ. 
              
                ΥΕΣ.:  α) Ο  Ν.  4412/8-8-2016 (άρθρο 118). 
                             β) Η αρ. 5η/θέμα 43ο/15-3-2019 απόθαζη ηοσ Δ ηοσ νοζοκομείοσ περί 

έγκριζης ηων παραπάνω εργαζιών ποσ αναθέρονηαι ζηο θέμα. 
                                            

   Σε ευαρμογή των ανωτέρω σχετικών, σας παρακαλούμε να αποστείλετε μέζω e-mail μέχρι και ηην 
Παραζκεσή  10-5-2019  ώρα   15.00 την οικονομική προσυορά σας για:  

 
1)Εργαζίες διαμόρθωζης ηοσ τώροσ για ηην ανακαίνιζη ηων ΣΕΠ προϋπολογιζθείζας  
δαπάνης 24.000 Εσρώ με ΦΠΑ. 
ύμθωνα με ηις επιζσναπηόμενες ηετνικές περιγραθές ηης Σετνικής Τπηρεζίας ηοσ 
Νοζοκομείοσ. 
 
                         ΝΑ ΑΝAΓΡΑΦΕΣAI ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΕΜΦΑΝΩ Ο ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ. 
 

  ε περίπηωζη ποσ δεν παρακολοσθείηαι η σπηρεζία ή ηο είδος προς προμήθεια από ηο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ, ασηό θα πρέπει να δηλώνεηαι από πλεσράς ζας με Τπεύθσνη 
Δήλωζη 1599/1986. 
 

Οι προμηθεσηές θα ζσμπληρώνοσν σποτρεωηικά ηην επιζσναπηόμενη Τπεύθσνη 

Δήλωζη (άρθρο 8 Ν.1599/1986). 
 
 
                  Γραθείο Διατείριζης Τλικού                           Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ Δ/ΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
 
                   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΤ                                             ΥΡΗΣΙΝΑ ΔΑΛΑΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1) ΣΕΦΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΙΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 

(ΣΕΠ) 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Σν Σκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΣΔΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα ν ρώξνο ηνπ Παζνινγηθνύ θαη ηνπ 

Υεηξνπξγηθνύ ηνπ ΣΔΠ πξόθεηηαη λα αλαθαηληζηεί/αλαδηαξξπζκηζηεί, ώζηε λα βειηησζεί ε πνηόηεηα 

θαηά ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο, κέζσ απνηειεζκαηηθόηεξεο θαη πνηνηηθόηεξεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο. Ο ζσζηόο ζρεδηαζκόο ηνπ ΣΔΠ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία όινπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Ο ηξόπνο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν έλα ΣΔΠ επεξεάδεη ηόζν ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα παξνρήο πγείαο, όζν θαη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό πξνζσπηθνύ γηα ηελ παξνρή 

απηή. 

ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ 

Ο ρώξνο ηνπ Παζνινγηθνύ θαη ηνπ Υεηξνπξγηθνύ ηνπ ΣΔΠ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ WC ηνπ 

θνηλνύ θαη ηνπ ρώξνπ αλακνλήο, έρεη εκβαδό πεξίπνπ 200 η.κ. θαη ζηεγάδεηαη ζε ηκήκα ηνπ ηζνγείνπ 

ηνπ θεληξηθνύ δησξόθνπ θηεξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καηά πεξηόδνπο έρνπλ γίλεη κεξηθέο επηζθεπέο 

νηθνδνκηθνύ θαη αξρηηεθηνληθνύ ραξαθηήξα, θπξίσο δηακόξθσζεο θαη εμσξατζκνύ ηόζν ησλ 

εζσηεξηθώλ όζν θαη ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ ΣΔΠ, ελώ νη θπξηόηεξεο εξγαζίεο αθνξνύζαλ ηελ 

αλαθαίληζε/αλαδηαξξύζκηζε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2000. 

ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΓΙΑΜΟΡΦΩΗ 

Η παξνύζα πξόηαζε αλαδηακόξθσζεο αθνξά ηνπο ρώξνπο ηνπ Παζνινγηθνύ θαη ηνπ Υεηξνπξγηθνύ 

ηνπ ΣΔΠ. Γηα ηνλ ζρεδηαζκό απηό ιήθζεθαλ ππόςε ηα παξαθάησ: 

1. «Οξγάλσζε, ηξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζεο ησλ Σκεκάησλ Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (Σ.Δ.Π.) 

ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ.» (ΦΔΚ 874/η.Β/20-03-2012). 

2. Σν ΠΓ 235/2000 (ΦΔΚ 199/η.Α/14-09-2000) κε ηίηιν «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ιδησηηθώλ Κιηληθώλ, … θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθόηεξα ηεο ππνπαξαγξάθνπ 

«2.2 Σκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ». 

3. Σν ΠΓ 517/1991 (ΦΔΚ 202/η.Α/24-12-1991) κε ηίηιν «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, απαξαίηεηνο 

ηαηξηθόο εμνπιηζκόο, δηάθξηζε θαη ζύλζεζε πξνζσπηθνύ… Ιδησηηθώλ Κιηληθώλ» θαη εηδηθόηεξα ε 

ππνπαξάγξαθνο «Β4.2 ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ». 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ην Γ.Ν.Θ. «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο» έρεη αξηζκό νξγαληθώλ θιηλώλ 175 (θάησ ησλ 

300). Δπίζεο, ηα κεηξηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΓ 517/1991 θαη νη ρώξνη πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ΦΔΚ 874/η.Β/20-03-2012 θαη ζην ΠΓ 235/2000 δελ ηθαλνπνηνύληαη πιήξσο, θαζώο ν πθηζηάκελνο 

ρώξνο δελ επαξθεί. 

ηνλ λέν ζρεδηαζκό (α) ελνπνηείηαη ν ρώξνο ηνπ Παζνινγηθνύ κε ην ρώξν ηνπ Υεηξνπξγηθνύ, (β) 

δεκηνπξγείηαη ρώξνο δηαινγήο πεξηζηαηηθώλ, (γ) δεκηνπξγείηαη ρώξνο αλαδσνγόλεζεο (shock room), 

(δ) θαηαζθεπάδεηαη θεληξηθή ζηάζε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη (ε) δεκηνπξγείηαη γξαθείν ηαηξώλ 

(βλέπεηε ζτέδιο ζε επόμενη ζελίδα). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρέδην πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ ρώξνπ 7 θιηλώλ, δηαηεξώληαο 

ηνλ αξηζκό θαη ηελ ζέζε ησλ 4 θιηλώλ ηνπ Παζνινγηθνύ, δηαηεξώληαο ηνλ αξηζκό ησλ 2 θιηλώλ ηνπ 

Υεηξνπξγηθνύ (κε αιιαγή όκσο ηεο ζέζεο ηνπο) θαη δεκηνπξγώληαο κηα θιίλε αλαδσνγόλεζεο (shock 

room). ε απηόλ ηνλ εληαίν ρώξν, πνπ ρσξίδεηαη ζε ζαιακίζθνπο κε ειαθξά ρσξίζκαηα ή θνπξηίλεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέηαζε, ζπλέληεπμε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζηα ηξέρνληα, έθηαθηα πεξηζηαηηθά. 

Δπίζεο κέζα ζηνλ εληαίν ρώξν ηνπνζεηείηαη θεληξηθόο ζηαζκόο - ζηάζε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ, γηα ηελ 

επίηεπμε ζπλνιηθήο επνπηείαο ησλ θιηλώλ ηνπ ζαιάκνπ, θαζώο νη ζαιακίζθνη πξέπεη λα επνπηεύνληαη 



 

 

άκεζα. Παξάιιεια, ν ρώξνο ζα πεξηιακβάλεη ληνπιάπηα κε θαζαξό εμνπιηζκό (ζεληόληα, ξνύρα θιπ) 

θαη κηθξό ςπγείν γηα θάξκαθα, θαζώο θαη δύν πάγθνπο κε ληπηήξεο.   

Δπηπιένλ δεκηνπξγείηαη ρώξνο δηαινγήο όπνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιόγεζε ησλ 

πεξηζηαηηθώλ κε βάζε ηε βαξύηεηά ηνπο (triage). Ο βαζηθόο ζηόρνο ζηνλ ρώξν απηό ζα είλαη ε 

θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο βαξύηεηαο ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνύ βάζεη ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο λόζνπ ή 

ηνπ ηξαύκαηνο θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζα θαζνξίδεηαη πόζν επείγνλ είλαη ην θάζε πεξηζηαηηθό, 

ηνλ ρξόλν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί θαη ζε πνην ρώξν ηνπ ΣΔΠ ζα νδεγεζεί. 

Ο ρώξνο ησλ WC (γηα ηα ΑΜΔΑ, ην πξνζσπηθό θαη ην θνηλό), ηεο αλακνλήο ησλ αζζελώλ θαη ε 

ππνδνρή ηνπ ηκήκαηνο παξακέλνπλ σο έρνπλ, ελώ δεκηνπξγείηαη γξαθείν ηαηξώλ πνπ επηθνηλσλεί κε 

ηνλ εληαίν ρώξν ησλ 7 θιηλώλ.  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ 

Γηα ηελ αλαθαίληζε ησλ ρώξσλ ηνπ Παζνινγηθνύ θαη ηνπ Υεηξνπξγηθνύ ηνπ ΣΔΠ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εμήο εξγαζίεο: 

1. Πηζαλέο πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΠ (π.ρ. πξνεγθαηάζηαζε λέσλ ζσιελώζεσλ ηαηξηθώλ 

αεξίσλ, κεηαθίλεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ηα WC, θ.α.). 

Παξαγγειία 2 λέσλ ζπξόκελσλ ζπξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε κία λέα ζπξόκελε ζύξα (δηαζηάζεσλ 

αλνίγκαηνο 80x215 εθ.) ζα είλαη ηύπνπ Laminate θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηνπ λένπ 

ρώξνπ ησλ ηαηξώλ, ελώ ε δεύηεξε λέα ζύξα (δηαζηάζεσλ αλνίγκαηνο πεξίπνπ 130x225 εθ.) ζα 

ηνπνζεηεζεί ζηε λέα είζνδν ηνπ εληαίνπ ρώξνπ ησλ 7 θιηλώλ από ηελ αίζνπζα αλακνλήο θαη ζα 

είλαη δίθπιιε απηόκαηα ζπξόκελε, κε πιαίζην από πξνθίι αινπκηλίνπ κε πιήξσζε panel 

ζπλζεηηθνύ ή αινπκηλίνπ, κε κπαηαξία γηα πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε 

κπνπηόλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

2. Απνκάθξπλζε/απνζήθεπζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη ινηπνύ (έπηπια, ζπξηαξηέξεο, ληνπιάπεο, θηι) 

εμνπιηζκνύ. Δηδηθόηεξα ηα έπηπια πάγθνπ/ληπηήξα θαη άλσ ληνπιαπηώλ ζα απνμεισζνύλ 

πξνζεθηηθά, ώζηε λα επαλαηνπνζεηεζνύλ ζηελ πθηζηάκελε ή ζηε λέα ηνπο ζέζε κεηά ην πέξαο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηεο επίζηξσζεο ηνπ δαπέδνπ.  

3. Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο (ειεθηξνινγηθά, πδξαπιηθά, ηαηξηθά αέξηα) πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο πξηλ ηηο θαζαηξέζεηο. 

4. Καηάιιειε ζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο γπςνζαλίδσλ νξνθήο, ζηηο πεξηνρέο πνπ απηό ζηεξίδεηαη 

ζε ηνίρνπο πνπ πξόθεηηαη λα θαζαηξεζνύλ. 

5. Καζαίξεζε ηνίρσλ από γπςνζαλίδεο (16.0x3.9 = 62.4 η.κ.) θαη ηνίρνπ από δξνκηθή 

νπηνπιηλζνδνκή (4.7x3.9 = 18.3 η.κ.) θαη θαζαίξεζε δύν πθηζηάκελσλ ζπξώλ (ε κία ζα 

επαλαηνπνζεηεζεί ζε λέα ζέζε, ελώ ε άιιε ζύξα ζα απνζεθεπηεί ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί). 

6. Μεηά ηηο θαζαηξέζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζεί επί ηόπνπ έιεγρνο ηνπ ρώξνπ από ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία θαη ην λέν πξνζσπηθό ηνπ ΣΔΠ θαη θα δοθούν επιπλέον λεπηομέρειες/οδηγίες για 

ηην ανακαίνιζη.  

7. Καηαζθεπή ηνίρσλ (κε ερνκνλσηηθό πιηθό εζσηεξηθά) ζηηο λέεο ζέζεηο (πεξίπνπ 48 η.κ.). ηηο 

ζέζεηο ησλ 3 λέσλ ζπξώλ ζα ηνπνζεηεζεί επηπιένλ ραιύβδηλνο ζθειεηόο από θνηινδνθνύο πάλσ 

ζηνλ νπνίν ζα ζηεξηρζνύλ κεηέπεηηα νη λέεο απηέο ζύξεο. Ο ραιύβδηλνο ζθειεηόο ζα έρεη όςε Η, 

όπνπ νη δύν ζηύινη ζα ζηεξηρζνύλ ζην δάπεδν θαη ζηελ νξνθή, ελώ ε νξηδόληηα δνθόο ζα 

ηνπνζεηεζεί ζην θαηάιιειν ύςνο ώζηε λα βηδσζνύλ ζε απηήλ νη νδεγνί ησλ ζπξώλ. 

8. Νέα ειεθηξνινγηθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαισδηώζεσλ ηειεθώλσλ, δηθηύσλ θαη άιισλ 

απηνκαηηζκώλ) θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε όπνπ απαηηείηαη. Πηζαλή κηθξνκεηαθίλεζε ή 

θαηάξγεζε θάπνησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ ζηνλ ηνίρν πνπ ζπλνξεύεη κε ην αίζξην.  



 

 

9. Απνθαηάζηαζε νξνθήο ζηηο πεξηνρέο όπνπ θαζαηξέζεθαλ νη ηνίρνη κε ζύζηεκα ςεπδνξνθήο 

παξόκνην κε ην ππάξρνλ.  

10. Απνθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηώλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, κε θνλίακα θαη ζπαηνπιάξηζκα όισλ ησλ 

ηνίρσλ. 

11. Απνθαηάζηαζε ηνπ δαπέδνπ (22.0x0.15 = 3.3 η.κ.) ζηηο πεξηνρέο όπνπ θαζαηξέζεθαλ νη ηνίρνη κε 

επίζηξσζε κε απηνεπηπεδνύκελε ηζηκεληόπαζηα ζε όζν πάρνο θαη ζε όζεο ζηξώζεηο ρξεηάδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ όιεο νη αλσκαιίεο θαη λα γίλεη ιεία ε επηθάλεηα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί 

ην λέν δάπεδν.  

12. Απνμήισζε ηεο παιηάο επίζηξσζεο δαπέδνπ θαη ηνπνζέηεζε λέαο ζε νιόθιεξν ην δάπεδν ηνπ 

λένπ εληαίνπ ρώξνπ 7 θιηλώλ θαη ηνπ λένπ ρώξνπ γξαθείσλ ησλ ηαηξώλ (ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 

110 η.κ.). Η λέα επίζηξσζε δαπέδνπ ζα είλαη κε πιαζηηθά θύιια ζε ξνιά από ρισξηνύρν 

πνιπβηλίιην νκνηνγελέο θαη απηνγπαιηδόκελν (PVC) λέαο γεληάο εληζρπκέλν κε πνιπνπξεζάλε 

γηα ηελ αύμεζε ηεο αληνρήο ζε ηξηβή κε ρξώκα επηινγήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

Σν πιαζηηθό δάπεδν πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, άθαπζην, αληηνιηζζεξό, αλζεθηηθό ζηε ρξήζε 

ρεκηθώλ πξντόλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαζάξηζκα θηηξίσλ, θαηάιιειν γηα βαξηά ρξήζε, 

λα είλαη πξνέιεπζεο από ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα αληίζηνηρα 

Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο. Σα θύιια ζα επηθνιιώληαη κε εηδηθή θόιια, πνπ πξνηείλεηαη 

από ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ππνζηξώκαηνο, πάλσ ζε ιείν, 

επίπεδν, θαζαξό θαη ζηεγλό ππόζηξσκα.  

13. Βαθή ησλ ηνίρσλ ηνπ ΣΔΠ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρώξνπ αλακνλήο, ζπλνιηθνύ 

εκβαδνύ πεξίπνπ 400 η.κ.) κε ρξώκαηα άξηζηεο πνηόηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ρώξνπο 

Ννζνθνκείνπ κε πδαηνδηάιπηε νηθνινγηθή αληηκηθξνβηαθή ξηπνπιίλε ζαηηλέ ή κε πδξνδηαιπηό 

αληηκηθξνβηαθό νηθνινγηθό πιαζηηθό ή κε αληηκηθξνβηαθό πδξόρξσκα όπνπ ρξεηάδεηαη, κε 

ρξσκαηηζκό ηεο επηινγήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

14. Βαθή όισλ ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ λεξνύ ηνπ ΣΔΠ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ ζηνλ 

ρώξν αλακνλήο, θαζώο θαη βαθή ησλ αληίζηνηρσλ εμσηεξηθώλ ζσιήλσλ ζέξκαλζεο) κεηά ηελ 

θαηάιιειε πξνεξγαζία, κε αληηκηθξνβηαθή ξηπνπιίλε ζαηηλέ θαηάιιειε γηα ζώκαηα λεξνύ 

πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, κε ρξσκαηηζκνύο  ηεο επηινγήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

15. Απνκάθξπλζε ησλ κπαδώλ θαη όισλ ησλ άρξεζησλ πιηθώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ιόγσ ησλ 

εξγαζηώλ, από ηνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

16. Σνπνζέηεζε ηξηώλ ζπξώλ (ε κία είλαη πθηζηάκελε) θαη ηνπνζέηεζε αδηαθαλώλ (θαη πηζαλόλ 

ζθνπξόρξσκσλ) κεκβξαλώλ ζηα ηδάκηα ησλ 3 παξαζύξσλ ηνπ αηζξίνπ. 

17. Πηζαλή αλαπξνζαξκνγή θάπνησλ πθηζηάκελσλ νδεγώλ αινπκηλίνπ (π.ρ. ηνπ νδεγνύ πνπ ζα 

ζπλνξεύεη κε ην λέν ρώξν ηνπ γξαθείνπ ηαηξώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί), θαζώο θαη ηνπνζέηεζε 

λέσλ νδεγώλ αινπκηλίνπ (παξόκνησλ κε ησλ πθηζηάκελσλ) γηα ζπζηήκαηα θνπξηηλώλ ζε 2 

πεξηνρέο (ζην “shock room” θαη ζηελ θιίλε πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην “ρεηξνπξγηθή θιίλε κε 

πξνβνιέα”). 

18. Δπαλαηνπνζέηεζε ηαηξηθνύ θαη ινηπνύ (έπηπια, ζπξηαξηέξεο, ληνπιάπεο, θηι) ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνύ. 

 

Η απαηηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαθαίληζεο ηνπ ΣΔΠ όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, πξέπεη 

λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή (και να μην σπερβαίνει ηις 30 ημερολογιακές ημέρες) θαη γηα ηνλ ιόγν 

απηό ην ζύλνιν ηεο αλαθαίληζε (θαζαηξέζεηο-πδξαπιηθά-ειεθηξνινγηθά-γπςνζαλίδεο-βαθέο-θηι) ζα 

ηελ αλαιάβεη έλαο θαη κόλν κεηνδόηεο ώζηε λα ππάξρεη βέιηηζηνο ζπληνληζκόο ησλ ζπλεξγείσλ.  



 

 

Σελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα έρεη ην Σερληθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ νπνίνπ ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη ν κεηνδόηεο. Σν 

Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη πιηθά  θαη εξγαιεία ζηνλ κεηνδόηε, νύηε έρεη επζύλε γηα 

ηπρόλ ηξαπκαηηζκό εξγαδνκέλσλ ηνπ. Οη ππνρξεώζεηο πξνο ην Ι.Κ.Α. θαη ινηπνύο Αζθαιηζηηθνύο 

Οξγαληζκνύο ζα βαξύλνπλ ηνλ κεηνδόηε. Η πνηόηεηα ησλ πιηθώλ ζα ειέγρεηαη από ην Σερληθό Σκήκα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο  

Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο  

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  

Σαυτότητας: 
 Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου (Εmail): 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: 

1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

2)  υμμετέχω στον συνοπτικό διαγωνισμό του Γ.Ν. ………………………… για την προμήθεια …………………………………. 

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις, 

6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Τπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 

9)  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου 

 

                                                                                                                                     Ημερομηνία:   

 Ο/Η Δηλ……… 

 

 (Τπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


