
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
             Θεςςαλονίκθ,  05-07-2022 

                                          Αρ. πρωτ.:         8824 
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΡΟΣ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.:  Δ. ουλτάνθσ 
ΣΗΛ :    2313 322330  

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

Ε.Π. ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος δια ηης σποβολής έγγραθφν ζθραγιζμένφν 

προζθορών καηόπιν έρεσνας αγοράς για ηην ανηικαηάζηαζη ημημάηφν ζφληνώζεφν 

δικηύοσ αημού, θέρμανζης, νερού και πσρόζβεζης ζηο λεβηηοζηάζιο ηοσ κενηρικού 

κηηρίοσ ηης Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ηοσ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο 

ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». (C.P.V.: 50700000-2 & 44100000-1) ζε εθαρμογή ηοσ 

Προγραμμαηιζμού Προμηθειών και Τπηρεζιών διατειριζηικού έηοσς 2022, 

προϋπολογιζθείζης δαπάνης €9.500,00 ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ και κριηήριο 

καηακύρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από  οικονομική άπουη προζθορά αποκλειζηικά 

βάζει ηιμής (ταμηλόηερη ηιμή). 

                 
ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Γεκόζηεο  πκβάζεηο  Έξγσλ,  Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ)  

            άξζξα 116 θαη 118, όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 
β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεύζεηο  Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
γ) Ο λ. 4820/2021 άξζξν 206 πεξί ππνρξεσηηθόηεηαο εκβνιηαζκνύ. 
δ) Η ππ’ αξηζκ. 6ε Έθηαθηε πλεδξίαζε/ζέκα 3ν /21-04-2022 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ 
έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 
ε) Η  ππ΄αξ. 9ε  πλεδξίαζε/ζέκα 41ν /09-06-2022 (ΑΓΑ:9ΩΓ04690Β1-ΤΘΓ) απόθαζε ηνπ 
Γ.. ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ»,  εγθξίλεη ηελ 
αλαγθαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ηκεκάησλ ζσιελώζεσλ δηθηύσλ αηκνύ, ζέξκαλζεο, λεξνύ 
θαη ππξόζβεζεο ζην ιεβεηνζηάζην ηνπ θεληξηθνύ θηεξίνπ θαη δηελέξγεηαο ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  γηα  ηελ  αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ   πνπ  αλαθέξεηαη  ζην ζέκα. 
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηε 
ζπλεκκέλε ηερληθή πεξηγξαθή. 

            ζη) Η ππ’ αξηζκ. 10ε πλεδξίαζε/ζέκα 9ν /23-06-2022 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο  Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 

            δ) Η ππ’αξηζκ. 784/8275/22-06-2022 (ΑΓΑ:6ΓΓ54690Β1-Π5Π) απόθαζε αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο ζηνλ ΚΑΔ:0863 ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο» γηα ηελ 
παξνρή εξγαζηώλ θαη ε ππ’αξηζκ. 783/8274/22-06-2022 (ΑΓΑ:6ΠΘΝ4690Β1-ΜΦΒ) 





 

 
απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζηνλ ΚΑΔ:1429 ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο Άγηνο 
Γεκήηξηνο» γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ, γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ. 

            
     Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο(είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Πζμπτθ 14-07-2022, ζωσ  14:00  ςτο  
Γραφείο   Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ Ζωγράφου 
2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Παραςκευι 15-07-2022,  ϊρα 
10:30 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί 
τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Η υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των €9.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €7.661,29  Φ.Π.Α: €1838,70). 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – 
ΑΝΤΙΓΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν 
ζνδειξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ" και το άλλο ΑΝΤΙΓΑΦΟ. 
 
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Η λζξθ "ΡΟΣΦΟΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Η θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Τα πλιρθ ςτοιχεία του Ρροςφζροντα. 





 

 

 
τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο οικονομικό αντικείμενο του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ 
Α Σ Ο   Αϋ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. 
3. Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ . 
4. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
6. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 





 

 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΗ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και τθν 7θ Συνεδρίαςθ/κζμα 22ο/12-05-2022 
(ΑΔΑ:6ΤΧΛ4690Β1-ΞΙ2) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει  
και να τα υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ (Ν.4412/2016), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ.   
 
  
                                                   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                                   «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»                                        
                                                                                                    

                                                                                                                                       
  
                                                                      
                                                                    ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΑΟΤΔΑ  
                                                                                    

 
 
 
 
 

http://www.epromy.gr/




 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΟ 
ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟ 

 
 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

ην ππόγεην ιεβεηνζηάζην ρακειήο πίεζεο ηνπ θεληξηθνύ θηεξίνπ νη παξνρέο ησλ ζσιελώζεσλ, 
ελόο ηκήκαηνο αηκνύ, ππξαζθάιεηαο, λεξνύ ρξήζεο θαη ζέξκαλζεο, παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο, 
ιόγσ έληνλσλ δηαβξώζεσλ. Τπάξρνπλ ζπλερόκελεο δηαξξνέο λεξνύ θαη αηκνύ, νη νπνίεο κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απμάλνληαη, ιόγσ κεγαιύηεξεο δηάβξσζεο θαη κε θίλδπλν λα πιεκπξίζεη ν 
ρώξνο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ.  
 
Έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο θαηά δηαζηήκαηα από ηελ ηερληθή ππεξεζία όπνηε 
παξνπζηαδόηαλ θάπνηα κηθξή δηαξξνή, αιιά ην θαηλόκελν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα είλαη πην έληνλν 
θαη πην ζπρλό. 
 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζσιελώζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη 
επείγνπζα. 
 
Οη ζσιελώζεηο απηέο αθνξνύλ ην δίθηπν ηνπ αηκνύ, ην δίθηπν ηεο ζέξκαλζεο θαη ην δίθηπν ηνπ 
λεξνύ ρξήζεο, πνπ ηξνθνδνηνύλ ηα καγεηξεία θαη ηελ γπλαηθνινγηθή θιηληθή. Οη νδεύζεηο ηνπο 
είλαη ππόγεηεο θαη παξάιιειεο ζε θνληηλή απόζηαζε κε ηηο  θαισδηώζεηο παξνρήο ξεύκαηνο ηνπ 
λνζνθνκείνπ, πςειήο ηάζεο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηνλ ππνζηαζκό. 
 
σγκεκριμένα οι διαζηάζεις ηφν ζφληνώζεφν και ηα ημήμαηα ποσ θα ανηικαηαζηαθούν 
είναι: 

 Δπηζηξνθή ρακειήο πίεζεο αηκνύ 2΄΄ από γπλαηθνινγηθή-12 m . 

 Δηζαγσγή ρακειήο πίεζεο αηκνύ 4΄΄ πξνο γπλαηθνινγηθή-12m. 

 Γίθηπν αηκνύ πςειήο πίεζεο από καγεηξεία 3΄΄ - 12m 

 Γίθηπν αηκνύ πςειήο πίεζεο πξνο καγεηξεία επηζηξνθή 3΄΄ -12 m 

 Γίθηπν ζέξκαλζεο εηζαγσγή πξνο καγεηξεία 2΄΄ - 10 m 

 Γίθηπν ζέξκαλζεο επηζηξνθή από καγεηξεία 2΄΄-10 m 

 Γίθηπν ύδξεπζεο θξύν λεξό πξνο καγεηξεία 1-1/2΄΄ - 10 m 

 Γίθηπν ύδξεπζεο δεζηό λεξό πξνο καγεηξεία 1-1/2΄΄ -10 m 

 Γίθηπν επηζηξεθόκελα αλαθπθινθνξία δεζηνύ λεξνύ από καγεηξεία 3/4΄΄- 10 m 

 Δπηζηξνθή αηκνύ από γπλαηθνινγηθή 1΄΄ - 12 m 

 Γίθηπν Ππξόζβεζεο 3΄΄ - 8 m 
 
Όια ηα παξαπάλσ δίθηπα ζα αληηθαηαζηαζνύλ θαη ζα επαλαηνπνζεηεζνύλ κε βάλεο θαη ξαθόξ, 
όπνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
 Οη ζσιήλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ζέξκαλζε θαη ζηνλ αηκό ζα είλαη Mannesman, 
αλάινγεο δηαηνκήο. 
 
 Οη ζσιήλεο ησλ λεξώλ  ρξήζεο θαη ζέξκαλζεο ζα είλαη από ζεξκνθνιιεηέο ζσιήλεο PPR 
(πνιππξνππιελίνπ)αλάινγεο δηαηνκήο. 
 
Οη ζσιήλεο ηεο ππξόζβεζεο από ζσιήλα γαιβαληδέ. 
 
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλε ζα είλαη βαξέσο ηύπνπ θαη ζα δηαζέηνπλ όια ηα 
απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά CE & πξνδηαγξαθέο. 
 





 

 
Όιεο νη ζσιελώζεηο πνιππξνππιελίνπ  πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ ζα είλαη ηεο εηαηξείαο 
Polymutan λέαο γεληάο πέληε ζηξώζεσλ. 
 
Δπίζεο, ζα θαηαζθεπαζηεί ηνηρνπνηία πιηλζνδνκήο κέζα ζην θξεάηην, δηαζηάζεσλ 2mx 
0.5mπεξίπνπ ώζηε λα δηαρσξηζηεί ε ζέζε ησλ ζσιελώζεσλ δηθηύνπ από ηελ όδεπζε ησλ 
θαισδίσλ. 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηα Σκήκαηα πνπ επεξεάδνληαη θαη ηελ 
Τπνδηεύζπλζε Σερληθνύ, ζα γίλεη ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηώλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηεξεζεί 
απζηεξά από ηνλ αλάδνρν, ώζηε λα κπνξνύλ λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά κέζα ζε ζύληνκν 
ρξνληθό δηάζηεκα θαη λα  κελ δεκηνπξγεζνύλ δπζιεηηνπξγίεο  θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. 
 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη απνκαθξύλεη κε δηθή ηνπ επζύλε εθηόο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ  
λνζνθνκείνπ όια ηα κπάδα θαη άρξεζηα πιηθά πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηηο εξγαζίεο θαη λα 
απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε δεκηά δεκηνπξγεζεί ιόγσ ακέιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, ρσξίο θακηά 
επηβάξπλζε ηνπ λνζνθνκείνπ. 
 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη γηα νπνηαδήπνηε δηαθνπή παξνρήο λεξνύ εθηειέζεη, λα ελεκεξώζεη 
πξώηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ηα αλάινγα Σκήκαηα, ώζηε λα κελ επεξεαζηεί ε εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ.  
 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε γλώκνλα ηελ θαηά ην δπλαηό κηθξόηεξε ελόριεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Η παξάδνζε όιεο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία αθνύ πξνεγεζνύλ 
ζρεηηθέο δνθηκέο. 
 
Κάζε δηαγσληδόκελνο κε κόλε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαγλσξίδεη όηη νη αλαθεξόκελεο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζύκβαζεο θαη όηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη από ηελ 
εθαξκνγή ηνπο. 
 
 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 ειέγρνληαη από ην Σερληθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Η ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί ζπλνιηθά γηα όια ηα παξαπάλσ, πιηθά θαη εξγαζία, θαη ζα αλαθέξεηαη 
ζαθώο ζηελ πξνζθνξά όηη γίλνληαη απνδεθηνί νη όξνη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο γηα ηνπο νπνίνπο 
έιαβε γλώζε ν πξνζθέξσλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε όξν ή όξνπο ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη γξαπηώο νη ιόγνη δηαθσλίαο θαη λα επηζπλάπηνληαη κε 
ηελ πξνζθνξά.  
 
Ο ρξόλνο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
Σν θόζηνο πξνκήζεηαο ησλ πιηθώλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην πνζό ησλ 6000 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο πεξίπνπ ζην πνζό 
ησλ 3500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 
 

 
 

 
 
 





 

 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΡΟΣ(1):  

Ο – Η Πνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  Συμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» για τθν αντικατάςταςθ 
τμθμάτων ςωλθνϊςεων δικτφου ατμοφ, κζρμανςθσ, νεροφ και πυρόςβεςθσ ςτο λεβθτοςτάςιο του κεντρικοφ 
κτθρίου τθσ Οργανικισ μονάδασ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Ρλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Ρράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Ημερομθνία:  
                                                                                           Ο/Η Δθλ……… 
 





 

 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφι)          
 
                                                                                                                                                                                    
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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