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ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΟΤ ΦΔΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 
Α’ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΝΣΑΞΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΑΣΙΚΗ 

ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΑΤΣΟΤ (ΠΡΩΣΗ ΦΑΗ) ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Α’ ΣΗΝ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ (ΓΔΤΣΔΡΗ ΦΑΗ)». 

1. Παξνρή ππεξεζηψλ ππνβνήζεζεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο λνζειεπηηθήο κνλάδαο Αγξηλίνπ, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 15.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  15.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 



11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Θεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. 

14. Σν αξηζκ.πξση. 8279/18-06-2019  αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

15. Σελ  αξ. 1128/2019 κε  ΑΓΑ:ΩΓΒΟ46904Κ-Ω00 απφθαζε  δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

16. Σελ  ππ. αξηζκ. πξαμε  24ε/24.07.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Λ. ΑΗΣΩΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνβνήζεζεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο λνζειεπηηθήο 

κνλάδαο Αγξηλίνπ, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 19-08-2019, ημέρα Γεσηέρα   και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο 

θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

.   Λα δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Λνζνθνκείν. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Παξνρή ππεξεζηψλ ππνβνήζεζεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο λνζειεπηηθήο κνλάδαο Αγξηλίνπ  
Αλαιπηηθά: 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Πξφθεηηαη γηα ην δηψξνθν θηίξην Α’ ηνπ παιαηνχ Λνζνθνκείνπ Αγξηλίνπ κε εκβαδφλ αλά φξνθν 1.200 κ2 θαη 
κηθξφ ππφγεην κε εκβαδφλ 90 κ2, ην νπνίν έρεη θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη απνηειείηαη 

απφ ηξία ελ επαθή αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Κέξνο απηνχ πξφθεηηαη λα αλαδηακνξθσζεί ζε ρψξν ζηέγαζεο ηνπ 
ΔΟΠΤΤ θαη ηνπ ΓΗΔΘ Βνεζψλ Λνζειεπηηθήο Γεληθήο Λνζειείαο. Εεηείηαη λα γίλνπλ: 

α) δηαγλσζηηθνί έιεγρνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη κειέηε ζηαηηθήο 

επάξθεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
β) κειέηε επεκβάζεσλ αλ δηαπηζησζεί ζηαηηθή αλεπάξθεηα. Δηδηθφηεξα:  

 
2. ΠΡΩΣΗ ΦΑΗ  



Πεξηιακβάλεη κε θαηαζηξνθηθνχο θαη εκηθαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο απφ ηνπο νπνίνπο ζπλδπαζηηθά ζα 

πξνθχςνπλ ηα εμήο δεηνχκελα: 

-Πξνζδηνξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
-Δπαιήζεπζε ηήξεζεο ησλ μπινηχπσλ κε αλίρλεπζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ηεο δηάηαμεο απηνχ ζηα επί κέξνπο 

δνκηθά ζηνηρεία. 
-Πξνζδηνξηζκφο ηνπ βάζνπο ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

-Πξνζδηνξηζκφο επηθαιχςεσλ, παξαζέζεσλ, αγθπξψζεσλ θιπ. ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ. 

-Πξνζδηνξηζκφο ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ. 
2.1 ΚΖ ΘΑΣΑΣΡΟΦΗΘΟΗ ΔΙΔΓΥΟΗ 

Οη έιεγρνη πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη: 
Θαη’ ειάρηζηνλ 100 ζέζεηο θξνπζηκέηξεζεο βάζεη ΔΛ 12504-2, ππεξερνγξάθηζεο βάζεη ΔΛ 12504-4 θαη 

εθαξκνγήο δηαιχκαηνο θαηλνινθζαιετλεο βάζεη ΔΛ 13791. 
Θαη’ ειάρηζηνλ 30 ζέζεηο καγλεηνγξάθηζεο νπιηζκνχ. 

Θαη’ ειάρηζηνλ 10 ζέζεηο δηαηνξεκάησλ ζηελ επηθάιπςε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξνο εθηίκεζε ηνπ βάζνπο 

πξνζβνιήο ή δηαρσξηζκνχ ηεο ρεκηθήο πξνζβνιήο απφ ηελ ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη πξνο κέηξεζε 
ηεο αιθαιηθφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

2.2 ΖΚIΘΑΣΑΣΡΟΦIΘΟΗ ΔΙΔΓΥΟΗ 
Οη έιεγρνη πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη: 

Θαη’ ειάρηζηνλ 9 ππξελνιεςίεο ζθπξνδέκαηνο γηα πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ελαπνκέλνπζαο ζιηπηηθήο αληνρήο, θαζψο θαη γηα πξνζδηνξηζκφ ηνπ βάζνπο ελαλζξαθσκέλεο δψλεο κε ρξήζε 
δηαιχκαηνο θαηλνινθζαιετλεο. 

Θαη’ ειάρηζηνλ 8 ζέζεηο απνθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ πξνο βαζκνλφκεζε ησλ νξγάλσλ καγλεηνγξάθηζεο θαη 
αθξηβή θαηαγξαθή επηθαιχςεσλ, παξαζέζεσλ, αγθπξψζεσλ θιπ. 

Θαη’ ειάρηζηνλ 3 δεηγκαηνιεςίεο ράιπβα νπιηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εθειθπζηηθή αληνρή. 
2.3 ΚΔΙΔΣΖ ΣΑΣΗΘΖ ΔΠΑΡΘΔΗΑ ΘΣΗΡΗΟΤ Α’ 

Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαηηθφο επαλέιεγρνο ηνπ θηηξίνπ γηα 

ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο θαηά ΘΑΛΔΠΔ Β1 & Α2. Ζ κειέηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηελ ππαγσγή 
απζαηξέησλ ηκεκάησλ ηνπ θηεξίνπ Α’ ηνπ Παιαηνχ Λνζνθνκείνπ Αγξηλίνπ ζηνλ Λ. 4495/2017, φζν θαη γηα ηελ 

έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηακφξθσζε ηκήκαηνο απηνχ ζε ρψξν ζηέγαζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη 
ηνπ ΓΗΔΘ Βνεζψλ Λνζειεπηηθήο Γεληθήο Λνζειείαο. 

2.4  ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΠΡΩΣΖ ΦΑΖ 

Δληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα παξαδνζνχλ: 
α) Έθζεζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

β) Έθζεζε απνηχπσζεο - ηεθκεξίσζεο 
γ) Γεληθά ζρέδηα απνηχπσζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη παξνπζίαζεο ελδερφκελσλ βιαβψλ 

δ) Έθζεζε απνηίκεζεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 

ε) Σεχρε ππνινγηζκψλ, αλαιχζεσλ θαη ειέγρσλ 

 
3. ΓΔΤΣΔΡΗ ΦΑΗ  

3.1 ΚΔΙΔΣΖ ΔΠΔΚΒΑΔΩΛ ΘΣΗΡΗΟΤ Α’ 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απφ ηελ κειέηε ηεο πξψηεο θάζεο δηαπηζησζεί ζηαηηθή αλεπάξθεηα ηνπ 

θηηξίνπ Α’, ζα αθνινπζήζεη ε ζχληαμε κειέηεο επεκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ ΘΑΛΔΠΔ θαη ελ γέλεη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαδηακφξθσζε ηκήκαηνο απηνχ ζε ρψξν ζηέγαζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ηνπ ΓΗΔΘ Βνεζψλ Λνζειεπηηθήο Γεληθήο 
Λνζειείαο. 

3.2 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΦΑΖ  
Δληφο πξνζεζκίαο εβδνκήληα πέληε (75) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα 

παξαδνζνχλ: 

α) Σεχρνο κειέηεο επεκβάζεσλ ηνπ θηηξίνπ Α ζπλνδεπφκελν απφ ηα αληίζηνηρα ιεπηνκεξή ζρέδηα. 
β) Αλαιπηηθή πξνκέηξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ελίζρπζεο πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έξγνπ ηεο σο άλσ αλαδηακφξθσζεο ηκήκαηνο ηνπ θηεξίνπ Α’. 
 

                 ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ                                              Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ 

                Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ                                      Αλδξέαο η. Σζψιεο                                              
       

 
             

                 

                                                                                     

                 

               


