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                                                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                Νέα Ιωνία 2-8-2019 

1
η
  ΄ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθμ.Πρωτ 20358 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

                     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.ΙΩΝΙΑ 14  233                             ΑΡΙΘΜΟΣ Δ/ΞΗΣ Π  30/19 

ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ Σχίζας  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057951 

FAX:2132057038 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 (Αριθμός Διακήρυξης Π 30/19) 

  

Έχοντας υπόψη : 
1.  Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-10 ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαυγεια και άλλες διατάξεις »     

173) « Δικαστική προστασία κατά την σύναψη Δημοσίων 
Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως του άρθρου 377Ν.4412/2016 
3.Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010, « Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

4. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010 τ.Α΄) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

 5. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), άρθρο 4 παρ.3, για την επιβολή κράτησης 

0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης, υπέρ του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61. παρ.5 του Ν. 

4146/2013«τροποποίηση διατάξεων του Ν 4013/2011». 

 6. Του ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16) «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων , Προμηθειών  

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » 

7.Το υπ αρ πρ 17363/1-7-2019 έγγραφο του Κου Πετρίδη Ευθύμιου Δ/ντη Τεχνικής Υπ του 

Νοσοκομείου. 

8. Την  από 3-7-2019 (43
η
 Εκτ Συν Θεμ Α3) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  

9. Την  από 19-7-2019 (48
η
 Εκτ Συν Θεμ Α3) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

10. Την  από 2-8-2019 (52
η
 Εκτ Συν Θεμ Α3) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 
                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  

    Συνοπτικό  επαναληπτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε 

ξεχωριστούς φακέλους η τεχνική και οικονομική προσφορά για την εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών σε κλειστούς χώρους του Νοσοκομείου, συνολικής  

προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., και με 

κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά . 
1.ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ :  

Σύμφωνα  με το αρ 25 του Ν 4412/2016 , υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 

ενώσεων , τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :  

α)σε κράτος –μέλος της Ένωσης , 

β)σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)  

γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και  

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων . 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή  

προκειμένου να υποβάλουν την  προσφορά .Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 

να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ΄όσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για  την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.            

3.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η Τιμή της προσφοράς  θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του αναλογούντος 

Φ.Π.Α  

    Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών. 

     Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής : 

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       

επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο  

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του 

διαδικτυακού τόπου  ΄΄ et.diavgeia.gov.gr ΄΄   

 4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

 

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

  
Γρ  Προμηθειών    Πρ Οικονομικού  Η Αν/τρια προϊστ Διοικ/κής Δ/νσης  Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης  O Διοικητής  

 

           Κ.Σχίζας            Δ.Τσαβλής               Δ. Λαμπροπούλου                      Ε.Ραυτοπούλου             
 

 

                                                       

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενικό Νοσοκομείο Ν 

Ιωνίας 

Κωνσταντοπούλειο –

Πατησίων 

(Πρωτόκολλο) 

8/08/2019 ημέρα  

Πέμπτη  και ώρα 

14.30 π.μ 

Γενικό Νοσοκομείο Ν 

Ιωνίας 

Κωνσταντοπούλειο –

Πατησίων(Αμφιθέατρο) 

9/08/2019 ημέρα  

Παρασκευή  και 

ώρα 10.30 π.μ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός με σφραγισμένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

(ΚΗΔΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)  

2-8-2019 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε κλειστούς 

χώρους του Νοσοκομείου 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (CPV50700000-2 ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  50.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Προμήθειες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου ΚΑΕ 0863 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ      

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ   Σύμφωνα με το Παράρτημα  Γ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ       

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες  κρατήσεις  

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% 

(πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 

3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για 

παροχή υπηρεσιών 

  (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου 

πλην ΦΠΑ).   

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδή-

ματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για 

προμήθειες      

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα στους εξής χώρους του 

χειρουργείου : 

ΒΑΨΙΜΟ 

1. Αίθουσες χειρουργείου 1 ,2,3,4,5,6 και 7 με τους εξής χώρους : 

 

 Έξοδος 

 Νάρκωση 

 Πλύση  χειρουργείου 
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 Προετοιμασία  

 Ακάθαρτα 

 Προθάλαμοι 

 Χώροι αποστείρωσης 

2. Βοηθητικοί χώροι  

 Προετοιμασία –είσοδος ασθενών χειρουργείου 

 Γραφείο Προϊσταμένη Χειρουργικού 

3. Χώροι Αναμονής ασθενών 

  Γυναικολογικού  

 Χειρουργείων 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να μετακινήσει όλα τα αντικείμενα που εμποδίζουν το 

βάψιμο (ερμάρια, κουτιά κτλ)  μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Χειρουργείου και 

να τα τοποθετήσει μετά στη θέση τους. 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

 Επισκευή σε όλες τις εσωτερικές πόρτες των χειρουργικών αιθουσών (14 φύλλα 

«αλερετουρ» ανά αίθουσα), αλλαγή μεντεσέδων. 

 Επισκευή μέρους των ντουλαπιών (πορτάκια). 

Τα μικρο-υλικά (βίδες, κόλλα σιλικόνης κ.α.) που θα απαιτηθούν για την επιπλέον 

στήριξη των θυρών επιβαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 

Αντικατάσταση αντιστατικών δαπέδων  

Θα γίνει αλλαγή των αντιστατικών δαπέδων στα χειρουργεία 1, 2,3 και 4, συνολικής 

επιφάνειας περίπου 450 τετραγωνικών μέτρων.  

Θα γίνουν εργασίες στους χώρους : 

 Αίθουσες χειρουργείων 

 Χώρος Εξόδου 

 Χώρος Νάρκωσης 

 Χώρος Προετοιμασίας 

 Χώρος  Πλύσης 

Θα γίνει αλλαγή δαπέδου στους χώρους ακαθάρτων κάθε χειρουργείου με δάπεδο linoleum 

ιδίας απόχρωσης με το δάπεδο των χειρουργείων. 

  

Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΘ 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ελαιοχρωματισμού  στους χώρους : 

 Γραφείο Ιατρών  

 Αποδυτήρια προσωπικού 

 Κοιτώνες ιατρών ΜΕΘ 

(τοιχοποιία και ξύλινα κουφώματα) 

 

Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ 

(ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ κ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ) 

 

Στο χώρου του καρδιοτοκογράφου θα γίνουν οι εξής οικοδομικές εργασίες : 

 Επισκευή τοιχοποιίας χώρου 

 Βάψιμο τοιχοποιίας  
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 Αλλαγή δαπέδων 20 τετραγωνικών μέτρων περίπου (όπως περιγράφεται στην 

παρούσα τεχνική περιγραφή ) 

 Αλλαγή ψευδοροφής με ορυκτή ίνα ή γυψοσανίδας  διαστάσεων πλακιδίων 60 * 60  

εκατοστών  

 Τοποθέτηση φωτιστικών οροφής τύπου led τεμάχια 6 . Στους χώρους  θα 

τοποθετηθούν φωτιστικά ψευδοροφής διαστάσεων 60Χ60 εκ.,  και θα έχουν 

ανακλαστικά.  Οι  λαμπτήρες στα φωτιστικά θα είναι τύπου LED,  φωτεινότητας 750 

lumen και άνω, απόχρωσης 6500Κ, ισχύς 9W και άνω. Η καλωδίωση λαμπτήρων 

LED στο φωτιστικό θα είναι ενός άκρου .  

 Αποξήλωση παροχών νερού και διαμόρφωση σωληνώσεων μέσα στη ψευδοροφή. 

 

Δ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4  ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 

Προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω πορτών: 

1. Πόρτα χειρουργείου Νο8 (οφθαλμολογικό) μονόφυλλη γυάλινη (με μεμβράνη 

συσκότισης-μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία)  συρόμενη. Άνοιγμα με 2 

μπουτόν δαπέδου και 2  μπουτόν τοίχου. Διάσταση μονόφυλλης αυτόματης συρόμενης 

πόρτας: 0,90x2,10 [m] =(x,y).  Θα γίνουν εργασίες ηλεκτροδότησης και σύνδεσης όπως 

και καλωδίωση για τα μπουτόν.  

2. Πόρτα αυτόματη, μεταλλική, ανοιγόμενη με 2 μπράτσα, στον διάδρομο του 

μαιευτικού τμήματος. Με πληκτρολόγιο απέξω και μέσα με μπουτόν και φωτοκύτταρα 

και από τις 2 πλευρές της πόρτας. Θα γίνουν εργασίες εγκατάστασης, ηλεκτροδότησης και 

καλωδίωσης για τα μπουτόν. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα γίνει με καλώδιο 3Χ 1,5 τ.χ. 

από πίνακα φωτισμού χειρουργείων. Στον ηλεκτρολογικό πίνακα θα τοποθετηθεί 

αυτόματη ασφάλεια 10 Α. 

3. Πόρτα ξύλινη δίφυλλη αλέρετουρ, βαμμένη (σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναφέρονται στην παρούσα περιγραφή) στο χρώμα που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία, 

με παραθυράκια γυάλινα για τον διαχωρισμό του μαιευτικού τμήματος. Πόρτα τύπου 

σαλούν, 1,50x2,10 [m] =(x,y) 

Ύψος διαδρόμου: 2,45m. Στην πόρτα θα τοποθετηθούν προστατευτικά πρόσκρουσης και 

από τις 2 πλευρές, στο ύψος των φορείων . 

4. Πόρτα εισόδου φορείων των χειρουργείων , συρόμενη, επάλληλη, δίφυλλη, 

μεταλλική με το κάτω μέρος (έως ύψος 1,2 μέτρα) με πάνελ αλουμινίου και το άνω μέρος 

με υαλοπίνακα - λωρίδες αμμοβολής.   Θα γίνουν εργασίες εγκατάστασης, 

ηλεκτροδότησης και καλωδίωσης για τα μπουτόν.  Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα γίνει με 

καλώδιο 3Χ 1,5 τ.χ. από πίνακα φωτισμού χειρουργείων. Στον ηλεκτρολογικό πίνακα θα 

τοποθετηθεί αυτόματη ασφάλεια 10 Α.  Θα τοποθετηθούν φωτοκύτταρα προστασίας της 

πόρτας σε 2 σημεία , 3 εξωτερικά μπουτόν για το άνοιγμα της πόρτας. Διάσταση ολικού 
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ανοίγματος: 3,18x2,45 [m] =(x,y), Σταθερό τμήμα: 1,18 m . Διάσταση δίφυλλης 

αυτόματης ανοιγόμενης  πόρτας: 2,00x2,45 [m] =(x,y) Μεταλλική με πάχους φύλλου 

1,25mm. Τοποθέτηση laminate υαλοπίνακα από το ύψος των 1,10 m. Ταχύτητα 

λειτουργίας: 0,3 m/s Κινητήρας: 220 V / 50-60 Hz. Φωτοκύτταρα ελέγχου και μπουτόν 

απασφάλισης. Ο ανάδοχος θα παρέχει τουλάχιστον 4 τηλεχειριστήρια για την πόρτα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΨΙΜΑΤΑ 

Όλες οι επιφάνειες πριν το βάψιμο πρέπει να καθαριστούν από σκόνη, σαθρά στοιχεία 

και να ξυστούν με γυαλόχαρτο , να τριφτούν και να λειανθούν με τα κατάλληλα μέσα. 

όλα τα ελαττώματα των προς χρωματισμό επιφανειών θα επιδιορθωθούν με στόκο. Οι 

επιφάνειες θα περαστούν με μια στρώση αστάρι νερού και στη συνέχεια θα εφαρμοσθούν 

2 στρώσεις βαφής με ριπολίνη νερού, άοσμης , οικολογικής, άριστης ποιότητας στην 

απόχρωση που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. 

 Σημειώνεται ότι όπου απαιτείται θα περασθούν τόσες στρώσεις χρώματος επιπλέον ώστε 

οι επιφάνειες μετά τον χρωματισμό τους να μην φεγγίζουν και να είναι ομοιογενείς. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μετά το πέρας των εργασιών να αφαιρέσει και 

απομακρύνει με δική του ευθύνη όλα τα προστατευτικά υλικά που χρησιμοποίησε κατά 

το βάψιμο  (χαρτοταινίες, νάιλον κ.α.). Οι χώροι πρέπει να παραδοθούν καθαροί.  

Ο προγραμματισμός των εργασιών βαψίματος πρέπει να γίνει άμεσα μετά την έναρξη της 

σύμβασης και σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα διακοπής λειτουργίας κάθε τμήματος, 

ώστε να υπάρχει άφθονος χρόνος για το στέγνωμα του χρώματος και να αποκτήσει 

μηχανική αντοχή,  πριν την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων. 

 

Διαδικασία βαψίματος 

1. Εσωτερικό βάψιμο τοίχων  

 Στοκάρισμα των μερεμετιών όπου απαιτείται  

 Ξύσιμο, τρίψιμο και ξεσκόνισμα  των επιφανειών   

 Αστάρωμα των μερεμετιών με ακριλικό αστάρι (νερού) 

 Βάψιμο πρώτη στρώση με οικολογική βελατούρα (νερού) 

 Βάψιμο δεύτεροι στρώση με οικολογική ριπολίνη (νερού) σατινέ  

 

2. Βάψιμο κουφωμάτων  μεταλλικών (κάσων,  πόρτων, σωμάτων καλοριφέρ και 

μεταλλικών σωληνώσεων ) 

 Ξύσιμο, τρίψιμο και ξεσκόνισμα  των επιφανειών   

 Βάψιμο πρώτη στρώση με αστάρι μέταλλου (λευκού χρώματος ) 

 Βάψιμο δεύτερη στρώση οικολογική βελατούρα (νερού) 
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 Βάψιμο τρίτη στρώση με οικολογική ριπολίνη (νερού) 

 

3. Βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων  (κάσων και πόρτων ) 

 Στοκάρισμα των μερεμετιών όπου απαιτείται  

 Ξύσιμο, τρίψιμο και ξεσκόνισμα  της επιφάνειας 

 Βάψιμο πρώτη στρώση με οικολογική βελατούρα (νερού) 

 Βάψιμο δεύτερη στρώση οικολογική ριπολίνη (νερού) σατινέ  

  Βάψιμο τρίτη στρώση με οικολογική ριπολίνη (νερού) σατινέ  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ  

Για την υλοποίηση του έργου θα γίνουν οι εξής εργασίες:  

 Αποξήλωση των υπαρχόντων καλυμμάτων δαπέδου και απομάκρυνση των 

υπολειμμάτων από τους προαναφερόμενους χώρους. 

 Μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων καλυμμάτων δαπέδου θα καθαριστεί και θα 

λειανθεί η επιφάνεια των υποστρωμάτων. 

 Τα καλύμματα δαπέδου θα επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και 

μόνιμα στεγνό, χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών ,τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες.  

 Η επίστρωση θα γίνει με αγώγιμο ομοιογενές δάπεδο, η οποία θα διασφαλίζει 

ποιότητα σύμφωνη με τα ISO 9001, ISO 9002 και ISO 14001. 

 Το υπόστρωμα του δαπέδου θα εμποτιστεί με ειδικό αστάρι πρόσφυσης ενδεικτικού 

τύπου PRIMER P-131 της F-BALL και στη συνέχεια θα ομαλοποιηθεί με 

αυτοεπιπεδούμενο και ταχείας πήξης υλικό ενδεικτικού τύπου RED BAG της F-BALL. 

Το αγώγιμο κάλυμμα δαπέδου θα επικολλάται με ειδική αγώγιμη κόλλα ενδεικτικού 

τύπου F-56 της F-BALL σε αναλογία 350gr/m
2
. Το υλικό των καλυμμάτων δαπέδου θα 

είναι σε ρολά πλάτος 2,0 m και πάχος 2,0 mm σε απόχρωση  που θα επιλέξει η Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα υλικά θα είναι αγώγιμα με βαθμό αγωγιμότητας (Ω<10
6
) 

και θα έχουν μεγάλη αντοχή στα χημικά και στην σκληρή καταπόνηση από τα τροχήλατα 

έπιπλα. 

 Πριν την τοποθέτηση των αγώγιμων καλυμμάτων δαπέδου θα προηγηθεί η 

τοποθέτηση λωρίδων χαλκού πλάτους 10 mm και πάχος 0,06 mm σε αναλογία τριών (3) 

μέτρων μήκους ανά 1 m
2
. Οι λωρίδες θα συνδεθούν μεταξύ τους με κατάλληλα υλικά και 

εξαρτήματα. Σε δυο (οπου υπαρχουν περισσοτερες από δυο συνδεσεις θα 

κατασκευαστουν αντιστοιχες συνδεσεις ) σημεία των αγώγιμων καλυμμάτων δαπέδου 

θα κατασκευαστούν αναμονές συνδεδεμένες με το χάλκινο πλέγμα που θα δημιουργηθεί 

μετά την τοποθέτηση των λωρίδων χαλκού. Οι αναμονές θα τοποθετηθούν σε κουτιά 

διακλαδώσεων κατάλληλων διαστάσεων και θα συνδεθούν με την κεντρική παροχή 
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γείωσης με καλώδιο ΝΥΑ 6 mm
2
 κίτρινου χρώματος στους ηλεκτρικούς πίνακες 

συνολικού μήκους 400 m. περίπου. Στη διαδρομή μέσα στην οροφή τα καλώδια γείωσης 

θα στηρίζονται με στηρίγματα αποστάσεων. Τα κατεβατά των καλωδίων γείωσης θα είναι 

μέσα σε πλαστικό κανάλι ενδεικτικών διαστάσεων 20x12,5 mm και συνολικού μήκους 88 

m περίπου. 

 Περιμετρικά στους χώρους θα εγκατασταθεί σοβατεπί είτε από το ίδιο το υλικό των 

αγώγιμων καλυμμάτων δαπέδου ή από ξεχωριστή λωρίδα από το ίδιο αγώγιμο υλικό. 

  Για την εξασφάλιση της ποιότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει 

πιστοποιητικά μετρήσεων από εγκεκριμένο οργανισμό για όλους τους χώρους όπου 

εγκαταστάθηκαν τα αγώγιμα καλύμματα δαπέδου. Οι μετρήσεις θα πρέπει να είναι εντός 

ορίων (R₂ >50 kΩ, όπως περιγράφεται στην κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1081/1998 Οδηγία 1/2004 

του Υπουργείου Υγείας). Σε αντίθετη περίπτωση δε θα καταβληθεί το αντίτιμο των 

εργασιών. Οι πιστοποιημένες μετρήσεις θα  γίνουν από αρμόδιο οργανισμό και θα 

κατατεθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου σε έγγραφη και ηλεκτρονική 

μορφή. Το κόστος των μετρήσεων θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

 Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει όλα τα 

απομένοντα υλικά και να καθαρίσει τους χώρους εργασίας. 

                        ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ  

 Δάπεδο από λινέλαιο που ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις για ηλεκτρική 

αγωγιμότητα.  Να είναι κατάλληλο για ιατρικούς χώρους, εξασφαλίζοντας έτσι την 

προσωπική ασφάλεια αλλά και την προστασία του εξοπλισμού. 

 Δάπεδο υψηλής αντοχής class 34 , πληροί τις προδιαγραφές των αγώγιμων δαπέδων 

σύμφωνα με τον EN1081. Οι ιδιότητες του δαπέδου δεν εξασθενούν σε βάθος χρόνου 

και να είναι φτιαγμένο από 100% φυσικά υλικά. 

 Το υλικό είναι δυσφλεκτο (ΕΝ 13501-1 Cfl-S1), να έχει μεγάλη αντοχή σε χημικά 

(ΕΝ 423) και στην καταπόνηση από τροχήλατα και ιατρικά έπιπλα (ΕΝ 425) . 

 Όλες οι συνδέσεις με την γείωση πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό 

(ηλεκτρολόγος). 

 η σφράγιση μεταξύ των ρολών να γίνεται χωρίς θερμοκολλητικό κορδόνι (Net Fit 

Seams) . Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των βακτηρίων που αναπτύσσονται 

μεταξύ των αρμών όταν χρησιμοποιείται  η συμβατική μέθοδος με θερμοκολλητικό 

κορδόνι, του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για την εγκατάσταση ενώ 

παράλληλα βελτιώνει την αισθητική. Η τελική εφαρμογή να είναι μια ραφή καθαρή 

χωρίς κενά ή γεμίσματα. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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 Οι υποψήφιοι καλούνται να λάβουν 

γνώση των χώρων που θα εκτελεστούν τα έργα , των ιδιαίτερων συνθηκών και όλων των 

όρων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, που  τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Γι αυτό οφείλουν να επισκεφτούν όλους τους χώρους που περιγράφονται στην τεχνική 

περιγραφή με τη συνοδεία μηχανικού της Τεχνικής  Υπηρεσίας, προκειμένου να λάβουν 

γνώση των ιδιομορφιών και πραγματικών στοιχείων των χώρων.  Μετά την επιτόπια 

έρευνα και τη μελέτη της τεχνικής περιγραφής , αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ασυμφωνία 

θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία , η 

οποία θα δώσει σχετικές διευκρινίσεις. 

 Οι υποψήφιοι να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά αναλυτικά το κόστος 

εργασιών σε κάθε χώρο ξεχωριστά και για κάθε κατηγορία. 

 Οι ημέρες επίσκεψης και ενημέρωσης 

των υποψηφίων και συνάμα η χορήγηση βεβαίωσης για τον εν λόγω έργο θα ορίζονται 

κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

επισυνάψει στην προσφορά του την βεβαίωση επίσκεψης και επιτόπιας εξέτασης των 

χώρων και των όρων της τεχνικής περιγραφής , επί ποινή αποκλεισμού. 

Η προ-μέτρηση και διαστασιολόγηση των μεγεθών της τεχνικής περιγραφής είναι 

ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο πριν ξεκινήσουν τα έργα ο ανάδοχος θα κάνει 

επανέλεγχο και μετρήσεις επιτόπου, ώστε οι παραγγελίες υλικών να γίνουν με βάση 

πραγματικά ακριβή στοιχεία και όχι με βάση της τεχνική περιγραφή. Σε αντίθετη 

περίπτωση η δαπάνη εργασιών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 Ο χρονικός προγραμματισμός των 

έργων σε κάθε τμήμα θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και το 

χρονοδιάγραμμα διακοπής λειτουργίας κάθε τμήματος, όπως έχει αυτό εγκριθεί από το 

Υπουργείο Υγείας. 

 Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του 

Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των 

εργασιών. Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη 

λειτουργία και ότι θα παρθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου. 

 Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή 

θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ. Επιπλέον, απαιτείται άμεση απομάκρυνση μπαζών και 

αχρήστων από τους χώρους του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου 

χώρου) με ευθύνη και κόστος του αναδόχου . 



10 

 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν τρυπήματα ή σκαψίματα, στο δάπεδο ή στους 

τοίχους, που μπορεί να απαιτηθούν, να πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο έλεγχο και 

συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για την αποφυγή βλαβών στο 

κτίριο ή σε άλλες εγκαταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν 

σημαντική όχληση και αρνητική επίδραση στη λειτουργία ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α. 

εργασιών του Νοσοκομείου, η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει 

προσωρινά τις εργασίες μέχρις ότου δεν εμποδίζονται οι λειτουργίες του Νοσοκομείου ή 

να καθορίσει άλλες ώρες για την εκτέλεση των εργασιών. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει ό,τι μερεμετίσματα απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των εργασιών. Ακόμα να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί 

να έχουν προκληθεί στο κτίριο, καθώς και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει 

τους χώρους στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες καθαρούς και 

λειτουργικούς. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει άμεσα τα άχρηστα 

υλικά, υλικά συσκευασίας ή παλαιό εντοιχισμένο εξοπλισμό σε χώρους απόρριψης που 

θα υποδείξει το Νοσοκομείο. 

 

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν :  

• στρεβλώσεις –ταλαντώσεις των δομικών στοιχείων (χωρισμάτων, θυρών κ.ά.), 

• δυσλειτουργίες των μηχανισμών, είτε θυρών και παραθύρων, είτε Η/Μ εξοπλισμού, 

• φθορές / βλάβες σε υλικά κατασκευής, συνδέσμους και χρώματα, 

• δυσλειτουργίες ή και κακή τοποθέτηση  καθώς και όποιες άλλες βλάβες ή δυσλειτουργίες 

παρατηρηθούν, να κοινοποιηθούν εγγράφως στον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να τις 

αποκαταστήσει άμεσα για να προχωρήσει το Νοσοκομείο στη διαδικασία παραλαβής του 

έργου. 

Περίοδος εκτέλεσης εργασιών  

Χώροι χειρουργείου Από 19-8-2019 έως και 31-8-2019 

ΜΕΘΚ & ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

Από 18-8-2019 έως 30-8-2019 

Μ.Ε.Θ Από 2-9-2019 έως 15-9-2019 

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2132057953 ή 2132057954 Κος Πετρίδης Ευθ. ή Κος 

Πατελούδης Χρ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών 

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στov διαγωνισμό πρέπει vα υπoβάλoυv 

εμπροθέσμως την πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται 

από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με 

το Ν 4412/2016 .  

1.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία 

μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) 

αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

1.3.4. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ. 

1.3.5. Τα στοιχεία του απoστoλέα. 

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό 

του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, 

διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.  

1.5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής ) 

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν ( πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και 

φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο  ) 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

εις διπλούν ( πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά  πρωτότυπη  και 

φωτοτυπία αυτής  με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο ), στον οποίο 

τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 

προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται 

από την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές 
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δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 

αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η 

ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 

έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής : 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  του αρ. 79 παρ  4 του Ν. 

4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση , με τις 

συνέπειες του ν 1599/1986(Α΄75) ως προκαταρτική απόδειξη  προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 79 του Ν 4412/2016 : 

Α. 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016 για τις οποίες  οι  οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να 

αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης 

τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα 

ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό 

κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται 

από την αναθέτουσα αρχή. 

Οδηγίες συμπλήρωσης για το ΤΕΥΔ αναφέρονται στην κατευθυντήρια οδηγία 

15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (Α.Δ.Α   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) ,  

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του και ο οποίος δεν 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής, πρέπει να συµπληρώνει ένα ΤΕΥΔ  . 

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις 

ικανότητες µιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαµβάνει το δικό του ΤΕΥΔ   µαζί 

µε χωριστό ΤΕΥΔ   όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε µία 

από τις  οντότητες στις οποίες στηρίζεται. Τέλος, όταν σε µια διαδικασία 

προµήθειας συµµετέχουν από κοινού όµιλοι οικονοµικών φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν 

συµµετέχοντα  οικονοµικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως V του ΕΕΕΣ. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ  

υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για την διαδικασία σύναψης σύμβασης , 

όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
Β) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):  
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (σύμφωνα με την περ. β, παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)  

Δ) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις  

Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτονται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (σύμφωνα 

με τις περ. στ και ζ, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)  

Ε). Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη , χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο 

Υποψήφιος θα δηλώνει:  

Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση  

Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης  

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή 

προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) μέχρι  και την προηγούμενη 

ημέρα  του διαγωνισμού  . 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορές πού υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 

εκπρόθεσμα θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του 

σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην 

Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, το δε 

αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά 

στοιχεία. 

Τα  προσφερόμενα είδη   πρέπει να καλύπτουν  τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών τεχνική  και οικονομική θα γίνει ενώπιον της επιτροπής 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο  . 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης 

απορρίπτονται σαν απαράδεκτες προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε 

καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη 

διακήρυξη. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του 

παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί σύγκρισης 

των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τι- 

μών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τε- 
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λευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών 

θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή    

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος  άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν . 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για τον παρόντα διαγωνισμό. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση  στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης . 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο Χρόνος διάρκειας της σύμβασης  ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου , και όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής 

αυτής . 

ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ 2000 του Ν 4412/2016  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν  4412/2016 , ο προμηθευτής θα βαρύνεται  

και για κάθε ζημία  που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λ.π από την εκτέλεση ή την κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο 

οι προσφορές που είναι αποδεκτές , σύμφωνα  με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης . 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της 

παρούσας διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης » τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους 

αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά 

κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται, για τα μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  ή των προσώπων που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση 

που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή 
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Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

β)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία 

αντίστοιχα. 

γ)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή 

χώρας, και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 

στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 

φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση.  Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη 

θέσης σε εκκαθάριση. 

δ) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά 

πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 
 

 

 

                                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                           ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

                                                                                                                                                             

 

                                       ΣΥΜΒΑΣΗ  (ποσoύ  :      €  με ΦΠΑ  ) 

Για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε κλειστούς χώρους του Νοσοκομείου  
 

 
 Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 

 

 

Χρονολογία κατάρτισης : ………………………. 

Τόπος κατάρτισης : 

Στα γραφεία του  Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου  

Ημερομηνία λήξης : ………………………..με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης παράτασης  

 

 

 

Συμβαλλόμενοι : 

 

1.Ο ………………………………………….  Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος 

εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων  Νοσοκομείου Ν Ιωνίας   καλούμενος στο 

εξής ΄΄Νοσοκομείο΄΄ και  

 

2.Η εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροσωπούμενη από 

……………………………………… 

 

Β΄ ΟΡΟΙ  
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 Το  ΄΄Νοσοκομείο΄΄ έχοντας υπόψη : 

 

1. Tην αριθμ 30/19 διακήρυξη  του συνοπτικού  διαγωνισμού για την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών σε κλειστούς χώρους του Νοσοκομείου.  
2. Την  από. ………………………. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου   με 

την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού . 

3. Την από ………………………… απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου   του Νοσοκομείου   

με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού . 

 

 α ν α θ έ τ ε ι 

 

Στον ανάδοχο, την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε κλειστούς χώρους του Νοσοκομείου,     

που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω 

όρους: 

 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η παραλαβή των εργασιών, θα γίνει   από επιτροπή  που θα ορισθεί από το  

Νοσοκομείο σύμφωνα με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.  

H επιτροπή παραλαβής θα προβεί στον έλεγχο ο οποίος θα γίνει σε σύγκριση με την 

τεχνική προσφορά  και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση 

της επιτροπής . 

Εφ΄όσον κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής .Στην περίπτωση που δεν βρεθούν σύμφωνα, η επιτροπή παραλαβής θα 

συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης . 

 

2.Αν ο ανάδοχος παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο 

της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 

4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16) και την κείμενη νομοθεσία . 
                                                                   ΑΡΘΡΟ 1

ο
 

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή του ανάδοχου  θα γίνεται μετά από την  από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα 

(60) ημέρες από την υποβολή του  τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν το νοσοκομείο 

καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο . 

Για τα νοσοκομεία  εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01      

Για την εξόφληση ο ανάδοχος θα προσκομίζει  

1.Τιμολόγιο  

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ. 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν  

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       

επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών 
 

 

                                                                  ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ  30/19 

Διακήρυξης του ΄΄Νοσοκομείου΄΄ και η κείμενη σχετική νομοθεσία . 
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ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον  ανάδοχο να 

εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει 

οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την  παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση του  νοσοκομείου  . 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 

και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 

147/15-11-90 . 

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του ανάδοχου, υποχρεούται ο  

ανάδοχος  να  αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων  που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , 

στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του 

παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην 

περίπτωση που τα  τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό 

ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου  . 

2. Ο ανάδοχος  δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών 

της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή 

αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία . 

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , 

παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά 

μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης . 

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος  άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν . 

 

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

  

 


