
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

              
                                                                                                     Θεσσαλονίκη,  12-11-2021 

                           Αρ. πρωτ.: 13564/08-11-2021 
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                        ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
ΤΗΛ :    2313 322328-329 

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

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ,  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €18.200,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΦΠΑ (13.200,00€ ΥΛΙΚΑ & 5.000,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ)  ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). 
                 

ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών)  
            άρθρα 116 και 118, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
γ) Η υπ’ αριθμ. 13η/θέμα 27ο /08-07-2021 ΑΔΑ: 6ΣΚ44690Β1-5ΦΕ απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου περί έγκρισης τροποποίησης προγραμματισμού προμηθειών και 
υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2021  του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 
δ) Η υπ’αριθμ. 10η /Θέμα 32ο /27-06-2021 ΑΔΑ: 6ΩΙΠ4690Β1-ΓΘΙ Απόφαση του ΔΣ του 
νοσοκομείου περί έγκρισης σκοπιμότητας, έγκρισης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού και επικύρωσης Πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια 
υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους,  για την αναμόρφωση των χώρων 
της βραχείας νοσηλείας της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», 
προϋπολογισθείσας δαπάνης €19.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
ε) Η υπ’ αριθμ. 006/2021 Διακήρυξη. 

            στ) Η  υπ΄αρ. 13η/ 08-07-2021 ( Θέμα 24ο ) ΑΔΑ : 65ΨΒ4690Β1-ΣΥΑ  απόφαση  του  Δ.Σ. 
            του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  σύμφωνα με την οποία 
            ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ως προς το ΤΜΗΜΑ Α, λόγω μη υποβολής 
           οικονομικής προσφοράς και κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ  και εγκρίθηκε η επανάληψη της 
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           διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς το ΤΜΗΜΑ Α με αύξηση της προϋπολογισθείσας 
           δαπάνης κατά 3.000,00€ στον ΚΑΕ 1413 και ανάρτησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
           Ενδιαφέροντος..  

ζ) Την υπ’ αριθ. 719η/5991/25-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΠΒ4690Β1-Ρ4Φ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης στον  ΚΑΕ 0863 για την παροχή εργασιών, η υπ’ αριθ. 717η/5989/25-05-2021 
(ΑΔΑ:6ΤΤ64690Β1-Π5Κ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον  ΚΑΕ 1413 και η υπ’ αριθ. 
718η/5990/25-05-2021 (ΑΔΑ:Ω00Ζ4690Β1-ΖΦ5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον  ΚΑΕ 
1429 για την προμήθεια υλικών, της Οργανικής μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος». 

            η) Η υπ’ αριθμ. 18η /22-10-2021 (Θέμα 20ο ) (ΑΔΑ: Ψ03Ω4690Β1-Γ5Ε) Απόφαση του ΔΣ του 
           νοσοκομείου περί έγκρισης επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας  Πρόσκλησης 
            Εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής εγγράφων σφραγισμένων προσφορών λόγω 
           ΑΓΟΝΟΥ. 
 
   
    Οι  προσφορές  πρέπει  να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολής, είτε ταχυδρομικώς),  απαραίτητα  μέχρι  και  την  Πέμπτη  18-11-2021, έως  14:00  
στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  της  Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης 
Ζωγράφου 2, 1ος όροφος, κτίριο Διοίκησης. 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 19-11-2021,  ώρα 
10:00΄ στο Γραφείο Προμηθειών από την Αρμόδια Επιτροπή. 
 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €18.200,00 συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €14.677,42  Φ.Π.Α: €3.522,58). 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε: 
 
Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Β) στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr στο πεδίο Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.  
Γ) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι: 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). 
Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 
    Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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1. Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή 
του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με 
την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των υπηρεσιών μόνο σε ΕΥΡΩ. 
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες. 
3. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 
4. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού. 
5. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών υπηρεσιών.  
 
 
Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει: 
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεωκοπίας.  
-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελείτε σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σας 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας 
έγγραφης ειδοποίησης. 
-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ 
 
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. 
7.Εφόσον η υπηρεσία παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές  στην 
ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική 
προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω 
υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην 
Υπεύθυνη Δήλωση. 
8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την 18η /22-10-2021 (Θέμα 20ο ) (ΑΔΑ: 
Ψ03Ω4690Β1-Γ5Ε)  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
 

http://www.epromy.gr/
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Επισημαίνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
την οποία δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά. 
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, 
όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
                                                                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. 
                                                                                   « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
                                                                                                       ΤΡΑΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                                                                                    
                                                                                    

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τμήμα Α΄ - Δομικά Υλικά 

 

Για την αναμόρφωση των χώρων της Βραχείας νοσηλείας του Τμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: 

1. Τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας, μονής όψης, συνολικού εμβαδού 4,5 τ.μ. 

2. Υλικά χρωματισμών (υδατοδιάλυτη οικολογική αντιμικροβιακή ριπουλίνη ή υδροδιαλυτό 

αντιμικροβιακό οικολογικό πλαστικό ή αντιμικροβιακό υδρόχρωμα), για παράθυρα, 

εξωτερικές σωληνώσεις και κατακόρυφες επιφάνειες, συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. 

3. Αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντόπαστα 

4. Πλαστικά φύλλα δαπέδου σε ρολά από χλωριούχο πολυβινίλιο ομοιογενές και 

αυτογυαλιζόμενο (PVC) νέας γενιάς ενισχυμένο με πολυουρεθάνη, συνολικής επιφάνειας 

60 τ.μ. 

5. Ένας επικαθήμενος νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 60x(40-45) εκ. μετά του επίπλου 

του και ένας καθρέφτης διαστάσεων 60x60 εκ. 

6. Πλακίδια τοίχου, συνολικής επιφάνειας 2,0 τ.μ. 

7. Τεμάχια ορυκτών ινών 600x600mm για το υφιστάμενο σύστημα ψευδοροφής, συνολικής 

επιφάνειας 6 τ.μ. περίπου 

8. Δέκα (10) φωτιστικά ψευδοροφής, τύπου LED 4000Κ. 

9. Δύο νέα κλιματιστικά, ισχύος 18.000 btu το καθένα. 

10. Νέα εξαρτήματα (μεντεσέδες, χερούλια, κλειδαριές, οδηγοί επαναφοράς, κτλ) στις 3 

υφιστάμενες ξύλινες θύρες 

11. Μία θύρα αλουμινίου, διαστάσεων 0,90x2,25 μ. περίπου  

12. Προστατευτικά τοίχων, πλάτους 20 εκ. από PVC και συνολικού μήκους 40 μ. περίπου  

13. Inox προστατευτικό, πλάτους 20 εκ. και συνολικού μήκους 1,60 μ. περίπου, για την 

εξωτερική θύρα των χώρων της Βραχείας Νοσηλείας 

14. Δύο ρολοκουρτίνες, αντιβακτηριδιακές, με τους μηχανισμούς τους, διαστάσεων 1,40x2,30 

μ. περίπου 
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15. Κουρτίνες για τον οπτικό διαχωρισμό των κλινών των ασθενών, 5 τεμάχια, 

αντιβακτηριδιακές, με το αντίστοιχο σύστημα κρέμασης και τους κατάλληλους οδηγούς, 

με ύψος κουρτίνας 1,5-2,0 μ. και μήκος 2,5-3,0 μ. 

16. Τέσσερις ντουλάπες από μελαμίνη, ένα γραφείο και μία γωνιακή βιβλιοθήκη από 

μελαμίνη, σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1.1 και 1.2 του παρόντος. 

 

Για την ορθή εφαρμογή και τοποθέτηση των υλικών στους χώρους που παρουσιάζονται 

στο Σκαρίφημα 1 (γραμμοσκιασμένοι χώροι) απαιτούνται τα εξής: 

1. Καθαίρεση των πλακιδίων του τοίχου του νιπτήρα (επιφάνειας 2,0 τ.μ. περίπου), του 

νιπτήρα, της εταζέρας και του καθρέφτη και τοποθέτηση νέων πλακιδίων και νέου 

επικαθήμενου νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 60x(40-45) εκ., μετά του επίπλου του, 

καθώς και τοποθέτηση ενός καθρέφτη διαστάσεων 60x60 εκ. Το έπιπλο του νιπτήρα θα 

κατασκευαστεί από κόντρα πλακέ θαλάσσης, βαμμένο με λάκα δύο συστατικών σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, και στο κάτω μέρος του εσωτερικού του θα έχει 

φύλλο αλουμινίου συγκράτησης υγρασίας 

2. Απόξεση των σαθρών τμημάτων του επιχρίσματος και των παλαιών φθαρμένων χρωμάτων 

στους τοίχους, όπου αυτά έχουν αποκολληθεί. Αποκατάσταση των επιφανειών, όπου 

χρειάζεται,  με κονίαμα και σπατουλάρισμα. Λόγω του συνδυασμού ύπαρξης φέρουσας 

τοιχοποιίας και προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας σε ορισμένα τμήματα των χώρων που 

θα ανακαινισθούν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά αποκατάστασης των 

επιφανειών (να είναι διαπνέοντα, να μην περιέχουν γύψο, κτλ). 

3. Κατασκευή τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας, μονής όψης, στα σημεία που θα υποδείξει η 

Τεχνική Υπηρεσία για απόκρυψη των εμφανών σωληνώσεων, συνολικού εμβαδού 4,5 τ.μ. 

περίπου. 

4. Τοποθέτηση νέας θύρας διαστάσεων 0,88x2,25 μ. περίπου στην είσοδο των WC. Το νέο 

κούφωμα θα είναι αλουμινίου, χωρίς τζάμι, πλήρες (με αρμοκάλυπτρα, κτλ), βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή σε άσπρο χρώμα, θα φέρει κλειδαριά με μπίλια (τύπου FF, Ιταλική), 

ενώ τα χερούλια/πόμολα θα είναι Π γέφυρα, inox mat,  μήκους 20-25 εκ. 

5. Επισκευή της επιφάνειας των τριών (3) ξύλινων θυρών (διαστάσεων  όπως αναγράφονται 

στο  Σκαρίφημα 1) και αντικατάσταση των εξαρτημάτων τους (μεντεσέδες βαρέως τύπου, 

χερούλια, κλειδαριές ιταλικές ή γερμανικές, οδηγοί επαναφοράς, κτλ).  

6. Βαφή και από τις δύο όψεις, των δύο (2) παραθύρων (διαστάσεων 2,2x1,35 μ.) και των 

τριών (3) θυρών (διαστάσεις σύμφωνα με το Σκαρίφημα 1) με υδατοδιαλυτή 

αντιμικροβιακή ριπολίνη, μετά την κατάλληλη προεργασία και αποκατάσταση των 

ξύλινων επιφανειών τους, με χρωματισμούς της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

7. Βαφή των τοίχων των προαναφερθέντων χώρων με χρώματα άριστης ποιότητας και  

κατάλληλα για τους χώρους Νοσοκομείου με υδατοδιάλυτη οικολογική αντιμικροβιακή 

ριπουλίνη ή με υδροδιαλυτό αντιμικροβιακό οικολογικό πλαστικό ή με αντιμικροβιακό 

υδρόχρωμα, όπου χρειάζεται με χρωματισμούς  της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι 

προς βαφή κατακόρυφες επιφάνειες των τοίχων υπολογίζονται σε 160 τ.μ. Επίσης λόγω 

του συνδυασμού ύπαρξης φέρουσας τοιχοποιίας και προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας 

σε ορισμένα τμήματα των χώρων που θα βαφούν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στις μηχανικές ιδιότητες των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. να είναι 

διαπνέοντα). 

8. Βαφή των εξωτερικών σωληνώσεων και των δύο θερμαντικών σωμάτων με χρώμα 

αντιμικροβιακό, κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες και γυαλιστερό, για να καθαρίζεται 

εύκολα, αφού γίνει καλή απόξεση του παλαιού χρώματος και αποκατάσταση της 

επιφάνειας. 

ΑΔΑ: 6Ω3Γ4690Β1-7ΧΙ





 

 

9. Αποξήλωση της παλιάς επίστρωσης δαπέδου στους προαναφερθέντες χώρους. 

Περιλαμβάνει αφαίρεση των λεπτών επιστρώσεων με πλήρη απόξεση και αφαίρεση της 

στρώσης του συγκολλητικού υλικού και όλων των στρωμάτων δαπέδου κάτω από αυτό. 

10. Επίστρωση με αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντόπαστα σε όσο πάχος και σε όσες στρώσεις 

χρειάζεται προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανωμαλίες και να γίνει λεία η επιφάνεια που 

θα τοποθετηθεί το νέο δάπεδο στους προαναφερθέντες χώρους. Περιλαμβάνονται υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

11. Τοποθέτηση νέας επίστρωσης δαπέδου στους προαναφερθέντες χώρους. Η νέα επίστρωση 

δαπέδου θα είναι με πλαστικά φύλλα σε ρολά από χλωριούχο πολυβινίλιο ομοιογενές και 

αυτογυαλιζόμενο (PVC) νέας γενιάς ενισχυμένο με πολυουρεθάνη για την αύξηση της 

αντοχής σε τριβή με χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης, θα τοποθετηθεί 

κορδόνι θερμοσυγκόλλησης στα σημεία κατάληξης του δαπέδου με τους τοίχους για την 

σφράγιση των κενών.   

Το πλαστικό δάπεδο πρέπει να είναι ομοιογενές, άκαυστο, αντιολισθηρό, ανθεκτικό στη 

χρήση χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για καθάρισμα κτιρίων, κατάλληλο για 

βαριά χρήση, να είναι προέλευσης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνοδεύεται 

από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά καταλληλότητας. Τα φύλλα θα επικολλώνται με ειδική 

κόλλα, που προτείνεται από το εργοστάσιο του κατασκευαστή ανάλογα με το είδος του 

υποστρώματος, πάνω σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.  

Το συνολικό εμβαδό των δαπέδων υπολογίζεται σε 60 τ.μ. περίπου. 

12. Αντικατάσταση των ορυκτών ινών διαστάσεων 600x600mm που έχουν εμφανείς φθορές στο 

υφιστάμενο σύστημα ψευδοροφών, στους χώρους που θα ανακαινισθούν. Η προμήθεια των 

ορυκτών ινών θα πραγματοποιηθεί από το απόθεμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου. 

13. Τοποθέτηση δέκα (10) φωτιστικών ψευδοροφής, τύπου LED 4000Κ. Τα φωτιστικά θα 

τοποθετηθούν στις θέσεις που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, με σύνδεση εντός της 

ψευδοροφής με τις ηλεκτρικές γραμμές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

14. Αντικατάσταση των δύο (2) υφιστάμενων κλιματιστικών με νέα κλιματιστικά ισχύος 

18.000 btu το καθένα.  

15. Τοποθέτηση πέντε (5) κουρτινών για τον οπτικό διαχωρισμό των κλινών των ασθενών. Οι 

κουρτίνες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές για θαλάμους νοσηλείας, ώστε να 

μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται. Κάθε κουρτίνα θα έχει μήκος 2,5-3,0 μ. και 

ύψος 1,5-2,0 μ. και θα συνοδεύεται από κατάλληλο σύστημα στήριξης και κατάλληλους 

οδηγούς. Το σύστημα στήριξης θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

16. Τοποθέτηση στη θέση των δύο εξωτερικών παραθύρων δύο (2) ρολοκουρτινών, 

αντιβακτηριδιακών, με τους μηχανισμούς τους, διαστάσεων 1,40x2,30 μ. 

17. Τοποθέτηση νέων προστατευτικών τοίχων, πλάτους 20 εκ. από PVC, στις θέσεις και στο 

ύψος που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, συνολικού μήκους 40 μ. περίπου. 

18. Inox προστατευτικό, πλάτους 20 εκ. και συνολικού μήκους 1,60 μ. περίπου, για την 

εξωτερική θύρα των χώρων της Βραχείας Νοσηλείας 

19. Τοποθέτηση τεσσάρων ντουλαπών από μελαμίνη, ενός γραφείου και μιας γωνιακής 

βιβλιοθήκης από μελαμίνη, σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1.1. και 1.2 του παρόντος. 

20. Απομάκρυνση των μπαζών και όλων των άχρηστων υλικών που θα δημιουργηθούν λόγω 

των εργασιών, από τους χώρους του Νοσοκομείου.  

 

 

Γενικοί Όροι 
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Στις τιμές θα περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου, 

μικροϋλικά, η εργασία πλήρους βαφής σε τόσες στρώσεις όσες ώστε να υπάρχει πλήρης 

καλυπτικότητα, η κατάλληλη προετοιμασία των  υποστρωμάτων, και εργασία πλήρους και 

επιμελημένης κατασκευής σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής για χώρους και 

επιφάνειες έτοιμες προς χρήση. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 

προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, 

οικοδομικού χαρτιού κλπ).                                  
Την επίβλεψη των παραπάνω εργασιών θα έχει το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου με τις 

παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του οποίου υποχρεούται να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. Το 

Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να παρέχει υλικά  και εργαλεία στον ανάδοχο, ούτε έχει ευθύνη 

για τυχόν τραυματισμό εργαζομένων του. Οι υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. και λοιπούς 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται από 

το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε καθημερινή βάση μετά το πέρας των ημερήσιων 

εργασιών να παραδίδει τους κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, κτλ) καθαρούς από 

σκόνη/βρωμιές που προήλθαν από τις εργασίες ανακαίνισης, κάνοντας χρήση δικών του 

μέσων καθαριότητας (ηλεκτρικής σκούπας, σφουγγαρίστρας, κτλ). 

Επίσης μετά το πέρας της ανακαίνισης ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει εγγύηση καλής 

λειτουργίας των υλικών που τοποθετήθηκαν στους ανακαινισθέντες χώρους για δύο έτη 

(δηλαδή ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση αποκατάστασης με δικά του έξοδα οποιασδήποτε 

αστοχίας/δυσλειτουργίας παρουσιαστεί για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα).  

 

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί ξεχωριστά για κάθε τμήμα και θα περιλαμβάνει όλα όσα 

περιγράφονται σε κάθε Τμήμα.  

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται για την προμήθεια των υλικών στις 13.200,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για τις απαιτούμενες εργασίες στις 5.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών, όπως περιγράφονται 

παραπάνω, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες  
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Σκαρίφημα 1 

 

 

ΑΔΑ: 6Ω3Γ4690Β1-7ΧΙ





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1,  Προδιαγραφές νέων επίπλων  

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

 

 

1) Κατασκευή βάση των σχεδίων που παρουσιάζονται στο «Παράρτημα 1.2, Τμήματος Α: 

Σχέδια νέων επίπλων».  

2) Ο σκελετός θα είναι από μελαμίνη πάχους 1,8 εκ. με PVC 22-0,4 σε όλες τις εμφανείς όψεις 

των ντουλαπιών. 

3) Τα ράφια εσωτερικά θα είναι από μελαμίνη πάχους 2,5 εκ. με PVC 29-0,4 στην μπροστινή όψη 

τους. Στο πίσω μέρος θα έχουν ενίσχυση από μελαμίνη πάχους 2,5 εκ. με ύψος 5 εκ., η οποία στο 

μήκος της θα έχει PVC 29-0,4. 

4) Η πίσω όψη θα είναι από MDF 0,4 εκ. το οποίο θα είναι βιδωτό επάνω στον σκελετό των 

ντουλαπιών. 

5) Τα πορτάκια θα είναι από μελαμίνη πάχους 1,8 εκ. με PVC 22-2 περιμετρικά. Τα πορτάκια που 

θα έχουν ύψος μεγαλύτερο από 120 εκ. θα έχουν 4 μεντεσέδες γερμανικού ή ιταλικού τύπου, ενώ 

αυτά που θα έχουν ύψος μικρότερο από 120 εκ. θα έχουν 3 μεντεσέδες γερμανικού ή ιταλικού 

τύπου. 

6) Τα πορτάκια που θα έχουν ύψος μεγαλύτερο από 120 εκ. θα έχουν χερούλια τύπου Π (γέφυρα) 

μήκους 16,4 εκ. (κέντρο τρυπών), ενώ αυτά που θα έχουν ύψος μικρότερο από 120 εκ. θα έχουν 

χερούλια τύπου Π (γέφυρα) μήκους 9,6 εκ. (κέντρο τρυπών). 

7) Οι ντουλάπες και οι βιβλιοθήκες θα έχουν μεταλλικά πόδια τύπου INOX ΜΑΤ 10 εκ. Θα 

τοποθετηθούν 5 πόδια σε κάθε ντουλάπι. 

8) Το καπάκι του γραφείου θα είναι από μελαμίνη πάχους 2,5 εκ. με PVC 29-2 περιμετρικά και τα 

πόδια θα είναι μεταλλικά τύπου INOX ΜΑΤ ρυθμιζόμενα. Στο καπάκι του γραφείου θα υπάρχει 

τρύπα Φ60 με πλαστικό καπάκι μαύρου χρώματος, για καλώδια Η/Υ 

9) Όλα τα ράφια θα είναι ρυθμιζόμενα πάνω-κάτω και τα στηρίγματά τους θα είναι μεταλλικά Φ5. 

Οποιαδήποτε μικροαλλαγή στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των επίπλων, καθώς και η 

επιλογή των αποχρώσεων των επίπλων, θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με την Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.2, Σχέδια νέων επίπλων  

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

 

 

Ντουλάπα 1 
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Ντουλάπα 2 
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Ντουλάπα 3 
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Ντουλάπα Χωνευτή 
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Γραφείο με γωνιακή βιβλιοθήκη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
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) 
  

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επώνυμο
: 

 

Όνομα και Επώνυμο  
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο  
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (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 διαδικασίας 

2)  Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την προμήθεια  υλικών 
και την παροχή εργασιών τοποθέτησης τους,  για την αναμόρφωση των χώρων της βραχείας νοσηλείας . 

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 Υπουργική 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) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών 
σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10)  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, 
σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν. 

 
                                                                                                      Ημερομηνία:  
                                                                                           Ο/Η Δηλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφή)          
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία 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) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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