
 

                            Αγξίλην,  24    Ινπλίνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.10438  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Γραθείο : Προκεζεηώλ   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σατ. Γ/λζε         : 3ο τικ Δ.Ο. Αγρηλίοσ-Αληηρρίοσ   

Σατ. Κώδηθας : 30100, Αγρίληο   

Πιεροθορίες : Γ. Γούια    
Σει.                   : 26413-61221   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΟΤ ΣΗ ΘΔΗ 

ΒΟΪΓΟΛΙΒΑΓΟ». 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα θαζαξηζκό αγξνηεκαρίνπ, απνθνκηδή κπαδώλ-αδξαλώλ πιηθώλ θαη πξντόλησλ 

εθζθαθήο θαη απνκάθξπλζεο ηνπο από ην αγξνηεκάρην, δηακνξθώζεηο ηνπ ρώξνπ θαη δηάζηξσζεο ηνπ 

ρώκαηνο, ηδηνθηεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ Αγξηλίνπ ζηε ζέζε Βντδνιίβαδν ζπλνιηθήο εθηάζεσο 40ηκ, 
προϋποιογηζκού δαπάλες 10.000,00 € ΜΔ  Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  10.000,00 € ΜΔ  Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππόςηλ: 

1. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη  άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπσο ηζρύεη ζήκεξα  

2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο   δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 81 

/4-4-2005), όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 134 /18-6-2007), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α ́/2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
5. Σνπ Ν. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε Γεκόζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκόληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ 
Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (ΦΔΚ Α΄ 

173/30.9.2010). 
6.Σηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/ 2011: «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ N. 3588/2007 

(πησρεπηηθόο θώδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο » (Φ.Δ.Κ.204 Α ́/2011), 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

7. Σνπ Ν. 4025/11 (ΦΔΚ. 228/Α/2011) «Αλαζπγθξόηεζε θνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Κέληξα 

Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

8. Σνπ Ν. 4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο. ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 

86/11.4.2012).  
9. Σνπ Ν. 4152/2013 (Φ.Δ.Κ. 107/ Α΄/9-05-2013) Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λόκσλ 4046/2012, 

4093/2012 θαη 4127/2013. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 



11. Σνπ Ν.4272/2014(ΦΔΚ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκώλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλώλ)  

Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζώο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
12. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζώο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
13. Σνπ Ν.4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο επηκειεηεξηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

14. Σνπ Ν. 4605/2019 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.4412/2016- Πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ». 
15. Σν αξηζκ.πξση.10096/18-06-2020 αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο.   

16. Σελ  αξηζκ. πξση. 10259/22.06.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

17. Σελ αξ. 1061   κε  ΑΓΑ:6ΥΗΜ46904Μ-5ΣΓ  απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα  ηνλ θαζαξηζκό αγξνηεκάρηνπ ζηε ζέζε Βντδνιίβαδν κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηης 06-07-2020, εκέρα Γεσηέρα θαη ώρα 14.00κ.κ. ζρεηηθή έγγραθε 

θιεηζηή προζθορά (ζηελ οποία ζα αλαγράθεηαη ε θράζε  «Οηθολοκηθή προζθορά » ηο ζέκα θαη 

ο αρηζκός  πρωηοθόιιοσ ηοσ αλαρηεκέλοσ εγγράθοσ). 

       εκεηώλεηαη όηη : 

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

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ην Σκήκα Δπηζηαζίαο ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361125)    

  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Υωκαηοσργηθές εργαζίες γηα θαζαρηζκό αγροηεκατίοσ, αποθοκηδή κπαδώλ-αδραλώλ σιηθώλ 
θαη προϊόληωλ εθζθαθής θαη αποκάθρσλζες ηοσς από ηο αγροηεκάτηο, δηακορθώζεης ηοσ 

τώροσ θαη δηάζηρωζες ηοσ τώκαηος, ηδηοθηεζίας ηοσ λοζοθοκείοσ Αγρηλίοσ ζηε ζέζε 

Βοϊδοιίβαδο ζσλοιηθής εθηάζεως 40ηκ, προϋποιογηζκού δαπάλες 10.000,00 € ΜΔ  Φ.Π.Α. 
 

 
Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ρσκαηνπξγηθέο θπξίσο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη θαιιηεξγήζηκε ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ.   

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ κεραλήκαηα παληόο ηύπνπ πνπ ζα απαηηεζνύλ, ζα γίλνπλ επηρώζεηο θαη δηαζηξώζεηο κε 
θεπεπηηθό ρώκα όπνπ ρξεηάδεηαη θαζώο επίζεο θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά από ην  αγξνηεκάρην όισλ 

ησλ άρξεζησλ πιηθώλ ζε ζεκείν πνπ δελ ζηγεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ παληόο ηύπνπ κεραλήκαηα αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο όπσο ηζάπα, 

θνξησηήο ( κε εμάξηεκα καραηξηνύ όπνπ ρξεηάδεηαη ) δηακνξθσηήο grader, ηξαθηέξ θξέδα ή κε βξαρίνλα 
θαηαζηξνθέαο, ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα θ.ι.π  θαζώο επίζεο θαη θνξηεγό απηνθίλεην γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ άρξεζησλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ηνλ θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη λα επηζθεθζνύλ όινπο ηνπο ρώξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη θαησηέξσ ,πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ επηθξαηνπζώλ αλά πεξηνρή ζπλζεθώλ γηα ηελ 

πιήξε θαη ρσξίο πξνζθόκκαηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Σερληθή πεξηγξαθή.  
Ο ρξόλνο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηηο ζαξάληα πέληε (45) ήκεξεο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα εκπεηξνηέρλε εξγνιάβνπ-εξγνιήπηε δεκνζίσλ έξγσλ. 



 

 

 
 

           ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΡΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΘΔΗ ΒΟΙΓΟΛΙΒΑΓΟ ΔΜΒΑΓΟ 40 ΣΡΔΜΜΑΣΑ 
 

 
 
 

                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζώιεο                                                            

                                                                                              


