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ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΔΞΗΠΘΔΔΠ-ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ 

(3)2022 
ΑΟ. ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  I SUPPLIES:        65-2022 

 

ΥΔΣ.:Η ππ. αξίζκ.  Πξάμε 25εο ηεο 01-07-2022 Θέκα 4ν θαη ππ. αξίζκ.  Πξάμε 27εο ηεο 12-07-2022 Θέκα 3ν 

Απνθάζεηο ηνπ  Γ.. κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε  ε επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.4412/08.08.2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ) & ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3329/05, 

 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΛΔΗ 

Σελ επαλαιεπηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα  ΔΠΙΚΔΤΔ-ΤΝΣΗΡΗΔΙ (3)2022 κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο σο αθνινχζσο: 

 

 

 ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ   

 
ΑΞ 

ΖΚΔΟΝΚΖ

ΛΗΑ 
ΑΗΡΗΝΙΝΓΗΑ 

ΞΝΠΝΡΖΡ

Α 

ΞΝΠΝ ΞΟΝ 

ΦΞΑ 
ΦΞΑ ΚΔ ΦΞΑ ΘΑΔ 

2

1 
5708 4/5/2022 

Δπηζθεπή ηνπ 
ειεθηξηθνχ ςαιηδηνχ 

θνπήο γαδψλ 

1 350,00 € 24% 434,00 € 0889ΑΝ 

2
2 

6691 23/5/2022 

Δπηζθεπή θαη 
απνθαηάζηαζε 

θξεαηίνπ φκβξησλ 
πδάησλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

1 2.000,00 € 24% 2.480,00 € 0863ΑΝ 

2
3 

6704 23/5/2022 

Καηαζθεπή θαθιηκέλνπ 

επηπέδνπ ζηνλ αχιεην 
ρψξν ησλ Σαθηηθψλ 

Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ 

1 600,00 € 24% 744,00 € 0863ΑΝ 

     
2.950,00€ 
  

3.658,00€ 
 

 

 
 

   Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ :3.658,00€ κε Φ.Ξ.Α. 

mailto:promitheies@hospital-agrinio.gr


 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ:    04/08/2022  ΩΟΑ 12:00 
 

    Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, ην Ννζνθνκείν 

δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ iSupplies 

(http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P.C. 

    Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ππνβάιεηε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο 

ή/θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή. 

    Η εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα iSupplies είλαη δσξεάλ θαη γίλεηαη είηε κέζσ ηειεθψλνπ ζηελ iSmart P.C. ζην 

2103601671 είηε ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή θφξκα εγγξαθήο ζηε δηεχζπλζε: http://isupplies.gr/auth/register. 

   Γηα θάζε δηαγσληζκφ πνπ θαιείζηε λα ζπκκεηέρεηε, ζα ελεκεξψλεζηε κέζσ email ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο πνπ ζα δειψζεηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 

    Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα iSupplies κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα 

αθφινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: email: info@isupplies.gr, ηει: 2103601671. 

    Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζηηο πξνζθνξέο ζα βεβαηψλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ επηζχλαςε ή αλαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο CE MARK θαη ISO θαη έγθξηζεο ΔΟΦ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ή 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 
 
Ξαξαθαιείζζε λα ζπκκεηέρεηε κόλν εθόζνλ έρεηε εηνηκνπαξάδνην πιηθό θαη άκεζε παξάδνζε. 

 

ΞΑΟΑΘΑΙΝΚΔ ΝΞΩΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΠΑΠ ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΡΑ ΘΑΡΩΘΗ: 

1. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία απαξαίηεηα: 

α)  Κσδηθφο είδνπο Ννζνθνκείνπ 

β)  Κσδηθφο είδνπο εηαηξείαο 

γ)  Κσδ. Καηαζθεπαζηή 

δ)  Καηεγνξία θαη πεξηγξαθή πιηθνχ 

ε)   REF Number 

ζη)  Καηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

2. ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο παξαηεξεηεξίνπ είδνπο 

(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) θαη ε ηηκή παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ ή λα θαηαηεζεί 

ππεχζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηφ. 

3. Καη' εθαξκνγή ηνπ λ. 4600/2019, δελ απαηηείηαη πιένλ θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ πνπ έρεη ιάβεη απφ ην 

κεηξψν ηνπ ΔΚΑΠΣΤ, αιιά αληίζηνηρε απφ ηνλ ΔΟΦ. Θα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ 

πξντφληνο ζην Μεηξψν Ιαηξνηερλνινγηθνχ ηνπ ΔΟΦ (GreMDIS), πην ζπγθεθξηκέλα ν Κσδηθφο ΔΟΦ θαη Τπεχζπλε 

Γήισζε αληηζηνίρηζεο ηνπ θσδηθνχ ΔΟΦ κε ηνλ ΔΑΝ. 

4. Να δειψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CΔ. 

5. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

6. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα πιηθά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ αηηήκαηφο καο, παξαθαινχκε γηα έγγξαθε ελεκέξσζε 

θαη απφ πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη απηά δηαζέζηκα απφ ηελ εηαηξεία ζαο. ε πεξίπησζε κε δήισζεο ελλνείηαη 

φηη ππάξρεη εηνηκνπαξάδνην πιηθφ θαη θαη επέθηαζε άκεζε παξάδνζε. 

7. Παξαθαινχκε φπσο επηζπλάπηεηε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζαο ζηελ πιαηθφξκα iSupplies: 

Α) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

Β) Σερληθή πξνζθνξά, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη 

Γ) Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ, ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ, 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΔΜΗ).ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δέρεηαη ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα αγνξάο ππφ 

ηελ αίξεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα ηα πξνζθνκίζεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά κέζσ mail ζηελ γξακκαηέα ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Σα παξαπάλσ δελ 

εθαξκφδνληαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) 

επξψ (ρσξίο ΦΠΑ). 

 
ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΔΛ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΔΠ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΛΡΑΗ 

 

http://isupplies.gr/
http://isupplies.gr/auth/register
mailto:info@isupplies.gr
http://84.205.248.47/front.php/simple/listing


Ρηκή πξνζθνξάο: Αλαιπηηθά ζε ΔΤΡΩ θαη ζηαζεξή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. Να δειψλεηαη θαη ν 

ΦΠΑ πνπ ππφθεηηαη ην είδνο. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ Σηκή Παξαηεξεηεξίνπ (φπνπ 

ππάξρεη). 

Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην Π. Σ. ηεο ΔΠΤ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην λνζνθνκείν. 

 

Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο γηα 

ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

 
Ρξόπνο παξάδνζεο - παξαιαβήο: 

 Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 

εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Σα ππφ παξαγγειία είδε ζα παξαδίδνληαη φια καδί θαη φρη ηκεκαηηθά θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα 

ηηκνιφγηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή λα αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα πιηθά ηεο 

αίηεζεο, ν θσδηθφο ηνπ είδνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε επσλπκία, θαη ζε θάζε παξαζηαηηθφ αγνξάο (δειηίν απνζηνιήο 

θαη ηηκνιφγην) θσδηθφο ΔΟΦ θ.η.ι. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε πεξίπησζε 

απφξξηςεο εηδψλ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, εθ' φζνλ απηά δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα 

αληηθαζίζηαληαη δσξεάλ εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
 
 
Δηδηθνί Όξνη ζπκκεηνρήο: 
 

1. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη θέξεη εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ 

επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο ζε 

πεξίπησζε κε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

ζα απνξξίπηνληαη. 

3. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ 

ακέζσο επφκελε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ 

πξνθχπηεη ζα ηελ επηβαξχλεηαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία έγηλε αξρηθά ε θαηαθχξσζε / αλάζεζε. 

4. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν 

κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή 

ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο. 

5. Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά - δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ 

6. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη κε ηα νπνία θαη ζπκθσλεί. 

 

 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 
   Α/Α 1) ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ειεθηξηθνύ ςαιηδηνύ θνπήο γαδώλ» 

Δπηζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ ςαιηδηνχ θνπήο γαδψλ ηεο Απνζηείξσζεο. 

Απαηηείηαη  ε επηζθεπή ηεο πεξηέιημεο ηνπ κνηέξ, αληηθαηάζηαζε ζε θαξβνπλάθηα, ηξνρηζηηθφ θαη ιάκεο. 



ηελ αλσηέξσ δαπάλε πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο πξνκήζεηαο δχν (2) αθφκε ηεκαρίσλ ιάκαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 θαη  λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. 

Να θαηαηεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
Δπηζπλάπηεηαη ην αλσηέξσ ζρεηηθφ. 

  
         

Α/Α  2) ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε θξεαηίνπ όκβξησλ πδάησλ ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Λνζνθνκείνπ» 

Δπείγνπζα επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θξεαηίνπ φκβξησλ πδάησλ ζην ζεκείν εηζφδνπ (ξάκπα) ηεο δεμακελήο 

νμπγφλνπ – λεθξνηνκείνπ – καγεηξείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σν θξεάηην κήθνπο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κέηξσλ βξίζθεηαη θαηά πιάηνο ηνπ δξφκνπ θαη έρεη ππνζηεί εθηεηακέλεο δεκηέο 

θαη θζνξέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δηέιεπζε νρεκάησλ βαξέσο ηχπνπ. Η επηζθεπή θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηελ απνθπγή 

ζνβαξψλ νρεκάησλ απφ ηελ θαζίδεζε ηνπ θξεαηίνπ δηφηη ηα ζεκεία ζηήξημεο ησλ ζραξψλ έρνπλ ππνρσξήζεη αηζζεηά 

απφ ην επίπεδν ηνπ δξφκνπ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη πιήξσο ηα νξαηά αιιά θαη κε νξαηά θαηεζηξακκέλα ζεκεία ηνπ θξεαηίνπ θαη ησλ 

ζραξψλ, λα ηα απνμειψζεη, λα ηα επηζθεπάζεη, λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ζράξεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά θαη γεληθφηεξα 

λα απνθαηαζηήζεη φια ηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα ψζηε λα παξαδψζεη ην θξεάηην-ζράξεο σο  πιήξεο θαη 

αζθαιέο εληαίν ζχλνιν. 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη πεξηκεηξηθφ ηνηρίν απφ κπεηφ κε ηνλ θαηάιιειν νπιηζκφ θαη νη ζράξεο ζα είλαη 

εγθηβσηηζκέλεο ζε βάζε απφ κπεηφ νπιηζκέλε κε ζίδεξα Φ8 πιάηνπο 30εθ. νη νπνίεο ζα παηάλε ζε θνηινδνθνχο 4Υ6. 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ δνκηθά πιηθά SIKA. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ αλεκπφδηζηε δηέιεπζε φισλ ησλ ηχπσλ νρεκάησλ, ζα 

ηνπνζεηήζεη ηαηλίεο ζήκαλζεο ζηνλ ρψξν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξαζηηθψλ θαη νρεκάησλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζα θξίλεη απηφο πφηε ην έξγν ζα παξαδνζεί ιεηηνπξγηθφ θαη 

αζθαιέο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη λα απνκαθξχλεη θαη λα θαζαξίζεη ηνλ ρψξν απφ πάζεο 

θχζεσο δνκηθά θαη άρξεζηα πιηθά.   

Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ ε Σερληθή Τπεξεζία ζα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρψξν θαη 
ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη απηνςία απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ ρψξν κε ζθνπφ ηελ 
εθηίκεζε ηνπ έξγνπ ε νπνία πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία κεηά ηελ επίζθεςε. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ εξγαζηψλ αλαιπηηθά δειηία έξγνπ 

 
 

Α/Α  3) ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ζηνλ αύιεην ρώξν ησλ 
Ραθηηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ» 

Καηαζθεπή θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ κε ξάκπα γηα ΑΜΔΑ. ζηνλ άπιεην ρψξν ησλ Σ.Δ.Ι. κε 

θαηεχζπλζε πξνο ην θεληξηθφ πάξθηλγθ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο έιεπζεο ησλ πεδψλ θαη ηξνρήιαησλ θαξνηζηψλ ζηελ 

είζνδν ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ κε ηνπνζέηεζε ζσιήλα απνρέηεπζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ πδάησλ. Οη 

εξγαζίεο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνπλ θαηφπηλ ππνδείμεσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ αλεκπφδηζηε δηέιεπζε φισλ ησλ ηχπσλ νρεκάησλ, ζα 

ηνπνζεηήζεη ηαηλίεο ζήκαλζεο ζηνλ ρψξν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξαζηηθψλ θαη νρεκάησλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζα θξίλεη απηφο πφηε ην έξγν ζα παξαδνζεί ιεηηνπξγηθφ θαη 

αζθαιέο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη λα απνκαθξχλεη θαη λα θαζαξίζεη ηνλ ρψξν απφ πάζεο 

θχζεσο δνκηθά θαη άρξεζηα πιηθά.   



Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ ε Σερληθή Τπεξεζία ζα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρψξν θαη 

ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη απηνςία απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ ρψξν κε ζθνπφ ηελ 

εθηίκεζε ηνπ έξγνπ ε νπνία πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία κεηά ηελ επίζθεςε. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ εξγαζηψλ αλαιπηηθά δειηία έξγνπ. 
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