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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41η /2020  

ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € 

(ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 

 

 

 

 

Είδος διαγωνισμού  Συνοπτικός Διαγωνισμός   

    

Κριτήριο Κατακύρωσης  

Η πλέον συμφέρουσα από  

οικονομική άποψη βάσει τιμής 

προσφορά (Χαμηλότερη Τιμή). 

 

  

     

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού     

   

16-12-2016, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 11.00πμ   

      

       

       

Ημερομηνία δημοσίευσης στην     

ιστοσελίδα του   Νοσοκομείου και      

στους   Ιστότοπους   ΚΗΜΔΗΣ   –   

30-11-2020, 

ημέρα 

Δευτέρα   

ΔΙΑΥΓΕΙΑ        

     



Τόπος Διενέργειας     

   Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν.Χαλκιδικής  

      

Περιγραφή Κατηγορίας  

Ανακαίνιση της παλιάς Παθολογικής 

Κλινικής  

   CPV (50000000-5)  

      

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη  60.000,00€  (πλέον  του  ΦΠΑ)  ήτοι  

   74.400,00  € (συμπεριλαμβανομένου  

   ΦΠΑ)     

        

      1 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/τεύχος Α'/1984) «Περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων 

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 

Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179/τεύχος Α'/28-09-2004) αλλά και με το Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 

116/τεύχος Α’/18-06-2008) και ισχύουν σήμερα. 
 
2. Το Π. . 102/87 (ΦΕΚ 60/τεύχος Α'/06-05-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Π. . 103/1997 

(ΦΕΚ 97/τεύχος Α'/26-05-1997). 
 
3. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τεύχος Α'/04-04-2005), «Περιφερειακή Συγκρότηση 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3, §1α του Ν.  
3527/2007. 

 
4. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τεύχος Α'/02-03-2001), «Βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 
 
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. Γ.Π./οικ. 24310 από 16-2-2009 εγκύκλιο του Γενικού 

Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς όλες τις Υγειονομικές 

Περιφέρειες, που αφορά στην «Εκτέλεση οικοδομικών Εργασιών σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις ιδρυμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
 
6.Το Νόμο υπ’ αρ. 3861 (ΦΕΚ 112/τεύχος Α'/13-07-2010) που αφορά στην 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 
7.Το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 
 
8.Τα άρθρα 21 - 35 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Α'), που αφορούν στην ίδρυση της 

Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση 

Προμηθειών των Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων. 
 



9. Το άρθρο 4ο του ν. 4542/2018 ΦΕΚ 95 τεύχος Α « Κύρωση της Συμφωνίας 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας» 

10) Την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 472980/2114/4-9-2020 Απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Χαλκιδικής με Θέμα « Διάθεση πίστωσης για κάλυψη 

αναγκών λόγου COVID – 19 του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής 

11) Την αριθμ. 12η /7-9-2020 Απόφαση του ΔΣ Θέμα: 12ο « Αποδοχή επιχορήγησης 

από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών λόγω COVID -19  του Γενικού Νοσοκομείου 

Χαλκιδικής» 

12) Την αριθμ. 15η /30-9-2020 Απόφαση του ΔΣ Θέμα: Ε.Η.Δ. 1ο « Υποβολή 

πρότασης για την ανακαίνηση της παλαιάς Παθολογικής του Γ.Ν.Χαλκιδικής» 

13) Την αριθμ. 18η /11-11-2020 Απόφαση του ΔΣ Θέμα; 8ο « Α. Εγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών για την ανακαίνηση των χώρων της Παλαιάς Παθολογικής Κλινικής 

του Γ.Ν.Χαλκιδικής, Β. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανακαίνιση της Παλαιάς Παθολογικής Κλινικής του Γ,Ν. Χαλκιδικής , προυπ. 

Δαπάνης 74.400,00€ με ΦΠΑ.»  

14) Την αριθμ. πρωτ. 48653/23-11-2020 Απόφαση του Διοικητή της 4ης  

Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης  με Θέμα: « Εγκριση 

σκοπιμότητας προμήθειας υλικών και εργασιών επισκευών της παλαιάς 

Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Χαλκιδικής , προυπολογισμού 60.000,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 

15) Την υπ’αριθμ. πρωτ. 13356/2-11-2020 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης που 

βαρύνει τον ΚΑΕ 9723..01 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για 

την Ανακαίνιση-αναβάθμιση της παλιάς Παθολογικής Κλινικής  CPV  

(50000000-5) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον, ήτοι 

74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής 

προσφορά (Χαμηλότερη Τιμή).  
Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως 

την 15-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μμ.  Προσφορές που κατατίθενται 

στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται δίχως να αποσφραγισθούν. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
Α) Έλληνες Πολίτες  
Β) Αλλοδαποί  
Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά  
Δ) Συνεταιρισμοί  
Ε) Ενώσεις Προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
 
1. Σύμφωνα με τον ν.4412 άρθρο 102, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά 

εντός προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα 

ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο.  



2. Αν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη 

ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και 

αιτήσεων συμμετοχής, κατά τον έλεγχο, μονογράφει δε και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο (κύριο) φάκελο με 

δυο αντίτυπα, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα.  
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  
4. Εντός του ανωτέρω φακέλου θα περιλαμβάνονται τρεις (3) ξεχωριστοί 

σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα. Εκτός από τις 

αντίστοιχες ενδείξεις και οι τρεις (3) εν λόγω (υπο)φάκελοι θα πρέπει να αναφέρουν 

τα στοιχεία των παραπάνω παραγράφων 3β, 3γ, 3δ και 3ε. 
  
5. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μια ή δυο συνεδριάσεις ,κατά την 

κρίση της επιτροπής.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 

αυτής στους προσφέροντες.  

6. Οι προσφορές και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης θα 

υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 

περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  
7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν προσφορά για την εν λόγω 

υπηρεσία που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών θα 

εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την 

οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 

προσφερόμενη υπηρεσία. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και 

δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 

προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια 

η προσφερόμενη τιμή ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  
8. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό 

ανάδοχο), να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με το 

ν.4497 άρθρο 111,παρ.19 .  
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα 

πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.  
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται κατά το άρθρο 72 του ν.4412. 

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς 

να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

12. Η βεβαίωση  καλής εκτέλεσης εργασιών, θα γίνεται από ειδική τριμελή 

επιτροπή ελέγχου καλής εκτέλεσης των εργασιών, που θα εκδίδει σχετικό 



πρωτόκολλο και η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 219 και 221 παρ.3 του 

Ν.4412/2016.  

13. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη 

Νομοθεσία.  
14. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων /ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ 1 Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Η εξόφληση τίτλων πληρωμής ή η είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα 

Ν.Π. .Δ(Τιμολόγια ,δελτία αποστολής ,αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π) 

καθορίζονται από το άρθρο 200,Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία .  
2. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία εκάστης 

παραλαβής προμηθευτέου υλικού, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.  
 3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν 

σήμερα  
4. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και 

λοιπά έξοδα μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιών και με όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις ή εισφορές όπως ισχύουν σήμερα  
5. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 

6. Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν.4412/16, στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην Ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου (www.hospitalchalkidiki.gr 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες όπως ορίζει ο 

Ν.4412/2016(άρθρο 97,παρ.4),για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, 

προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί όπως ορίζει ο Ν.4412/2016(άρθρο 

97,παρ.4). 
 
4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος 

της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο ,μόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχθεί.  
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ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 
 

http://(www./


H ολοκλήρωση των εργασιών θα ολοκληρωθεί σε διάστημα  εβδομήντα (70) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης 
 

Για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 8% επί της 

καθαρής συμβατικής αξίας . 

Το ποσό της ποινικής ρήτρας αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 

δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με τον Ν.4412 άρθρο 103, ο «προσωρινός ανάδοχος» υποχρεούται να 

υποβάλει, εντός προθεσμίας (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης ,τα πρωτότυπα ή τα φωτοαντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν.4250/20174 τα κάτωθι 

δικαιολογητικά κατακύρωσης : 

Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας 
 
Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 
 
Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 

την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
 
Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για:  
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.  
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1 του άρθρου 

2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως 

ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως 

κυρώθηκε με το Ν.2803/2000. 
4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – 
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής  
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008.  



6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.  
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. 
 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: 
 

φυσικά πρόσωπα  
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  
διαχειριστές Ε.Π.Ε.  
Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.  
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού  

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
 
Ε)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  έκδοσης  του  
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από  
την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής : 

 
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 

 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  
ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρξουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός επτά (7) ημερών από τη κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ΄ 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) ημέρες. 
 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/16, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εάν 

προβλέπεται από τη σχετική διακήρυξη) και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέρονται που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 



είτε για τη κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας, είτε για τη κατακύρωσης της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
«Εργασίες ανακαίνισης του χώρου της Παλιάς Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. 

Χαλκιδικής» 

 

Αντικείμενο 

 Αφορά τις εργασίες, βελτίωσης εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης του χώρου της Παλιάς 

Παθολογικής Κλινικής, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του παλιού κτιρίου του Νοσοκομείου 

(τρίτος (3) όροφος κτιρίου Γ & μέρος κτιρίου Δ’) και αποτελείται από εννιά (9) θαλάμους 

νοσηλείας, γραφεία, εξεταστήρια, χώρους υγιεινής και βοηθητικούς χώρους. Η συνολική 

επιφάνεια που καταλαμβάνει ο χώρος είναι περίπου 490 m2. 

 

Συνοπτική περιγραφή επεμβάσεων 

Προκειμένου να επαναλειτουργήσει η Παθολογική κλινική στον χώρο, που εκκενώθηκε και 

έμεινε εκτός χρήσης από το 2012, θα πρέπει περιληπτικά γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

1.   Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις κεραμικών πλακιδίων με προσοχή στην μεταφορά των υλικών. 

2.   Αποξήλωση υφιστάμενων ειδών υγιεινής. 

3.   Αποξήλωση παλιών θερμαντικών σωμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων και 

      αντικατάσταση των σωληνώσεων σύνδεσης στο υφιστάμενο δίκτυο. 

4.   Αντικατάσταση μπαταριών και των σωληνώσεων ύδρευσης (ζεστού και κρύου νερού). 

5.   Επενδύσεις πλακιδίων (δαπέδου και τοίχου). 

6.   Αποξήλωση παλιού και επίστρωση με νέο πλαστικό δάπεδο σε ρολό.  

7.   Εσωτερικοί χρωματισμοί με επισκευή των επιφανειών (δομικών, μεταλλικών και ξύλινων) 

      όπου απαιτείται. 

8.   Αποξήλωση των παλιών, προμήθεια και τοποθέτηση νέων εσωτερικών ξύλινων  

      κουφωμάτων. 

9.   Επισκευή και συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου. 

10. Υγρομόνωση εξωτερικών κουφωμάτων  

10. Αποξήλωση και αντικατάσταση (προμήθεια και τοποθέτηση) κονσολών ασθενών 

11. Αντικατάσταση (προμήθεια και τοποθέτηση), όλων των ρευματοδοτών και διακοπτών του 

χώρου. 

12. Αντικατάσταση (προμήθεια και τοποθέτηση) φωτιστικών. 

13. Αποξήλωση και αντικατάσταση προστατευτικών φασσών και γωνιών.  

 

Μετά το πέρας των εργασιών θα καθαριστούν οι επιφάνειες, θα συσσωρευτούν τα άχρηστα 

υλικά προς φόρτωση και θα απομακρυνθούν σε χώρο που επιτρέπεται από τις Αρχές.  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται η μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης-

αποξήλωσης, σε χώρο που επιτρέπεται από τις αρχές και ο καθαρισμός του χώρου και η 

παράδοση αυτού έτοιμου για λειτουργία. 

Επίσης περιλαμβάνονται η αποξήλωση η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών και 

μικροϋλικών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και όλες οι εργασίες, υλικά και 

μικροϋλικά που τυχόν δεν αναφέρονται αλλά κρίνονται απαραίτητες για την ολοκληρωμένη 

κατασκευή και λειτουργία του χώρου και ότι άλλο χρειαστεί σε συνεργασία με την Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου Χαλκιδικής για την πλήρη και σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με 

τους κανόνες που διέπουν τα τεχνικά έργα. Όλα τα υλικά θα είναι Α! διαλογής και αρίστης 

ποιότητας.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών : 

- θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην μεταφέρεται σκόνη ή οσμές χρωμάτων που ερεθίζουν 

το αναπνευστικό στους υπόλοιπους χώρους του ορόφου, όπου λειτουργεί η Καρδιολογική 

κλινική, αλλά και στο υπόλοιπο κτίριο. Για τον σκοπό αυτό θα αποκλείεται στεγανά με ευθύνη 



του αναδόχου ο χώρος εργασίας από τους υπόλοιπους χώρους και εφόσον απαιτηθεί θα 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι απορροφητήρες για τον εξαερισμό του χώρου εργασίας.  

- θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο θόρυβος που αναπόφευκτα θα δημιουργείται κατά την 

διάρκεια κυρίως των αποξηλώσεων των πλακιδίων, να είναι κατά το δυνατόν μικρής έντασης 

και διάρκειας. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει βαριά σκαπτικά 

εργαλεία και εφόσον υπάρχει πρόβλημα θα αναβάλει την εργασία. 

-  οι εργασίες που προκαλούν αναστάτωση δεν θα γίνονται σε ώρες κοινής ησυχίας. 

- δεν θα χρησιμοποιούνται οι ανελκυστήρες του Νοσοκομείου μεταφοράς φορείων και κοινού 

για μεταφορά φορτίων. 

- γενικά θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε η όχληση από τις εργασίες προς τους ασθενείς και το 

προσωπικό να είναι το δυνατόν μικρότερη. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΟ (οι ΚΩΔ. αναγράφονται στην κάτοψη του χώρου) 

 

1. ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ  (ΚΩΔ. 3.2.25) 

- Θα γίνει απόξεση του δαπέδου από το υπάρχων πλαστικό δάπεδο  και αντικατάσταση από νέο σε 

μορφή ρολού. Συνολική επιφάνεια περίπου 6,50 τ.μ.  

- Θα αντικατασταθούν τέσσερεις (4) ρευματοδότες σούκο, ένας (1) διακόπτης διπλός και ένας 

(1)απλός. Θα είναι κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα επισκευαστεί η ξύλινη κατασκευή (διαχωριστικό), αποτελούμενη από συρόμενη πόρτα και το 

σταθερό της κομμάτι, συνολικής διάστάσης 3,30x2,1m, ώστε να λειτουργεί κανονικά και θα 

καθαριστεί θα προετοιμαστεί και θα βαφεί.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας, επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο, στοκάρισμα εφόσον 

απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

-  Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, θα  

περαστεί αστάρι και θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 20 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 6,50 m2 στην οροφή.  

 

2. W.C. (ΚΩΔ. 3.2.25.1) 

- Θα γίνει αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου και αντικατάστασή τους με νέα λευκού χρώματος. 

(επιφάνειας 14 τ.μ.)   

- Θα γίνει επικάλυψη  του μαρμάρινου δαπέδου με κεραμικά πλακίδια (επιφάνειας 2 τ.μ.) και θα 

αντικατασταθεί και το σιφών δαπέδου και ο αποχετευτικός σωλήνας με σωλήνα από PVC.Απόσταση 

από φρεάτιο 1,5 m.   

- Θα γίνει αντικατάσταση του νιπτήρα και της μπαταρίας του και της λεκάνης, και θα συνδεθούν 

στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.Θα αντικατασταθούν οι αποχετευτικοί σωλήνες μέχρι την 

κατακόρυφη στήλη.  

- Θα αντικατασταθεί το καζανάκι της λεκάνης του W.C. με τύπoυ DAL. Θα αντικατασταθεί η 

σωλήνωση παροχής κρύου νερού ανάλογης διατομής μέχρι το φρεάτιο. Θα συνδεθεί στην λεκάνη. 

Στο φρεάτιο θα συνδεθεί στην υφιστάμενη στήλη και στην αρχή του σωλήνα θα αντικατασταθεί ο 

διακόπτης. Η απόσταση του σημείου λήψης από το φρεάτιο είναι περίπου 1 μ.  

- Θα καταργηθούν οι σωληνώσεις παροχής ζεστού και κρύου νερού και θα αντικατασταθούν με 

σωληνώσεις (εντοιχισμένα) επενδυμένου χαλκού ή πολυστρωματικές   μέσα σε πλαστική σωλήνα, 

ανάλογης διατομής μέχρι το φρεάτιο. Στο φρεάτιο θα συνδεθούν στις υφιστάμενες στήλες και στην 

αρχή των σωλήνων θα εγκατασταθούν διακόπτες σε κάθε γραμμή. Η απόσταση του σημείου λήψης 

από το φρεάτιο είναι περίπου 1,5 μ.  

- Θα αντικατασταθεί το φωτιστικό πάνω από τον νιπτήρα με αντίστοιχο LED . 

- Θα αντικατασταθεί (προμήθεια και τοποθέτηση) ο καθρέπτης και η εταζιέρα. 

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, θα  



περαστεί αστάρι και θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 7 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 2 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας, επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο, στοκάρισμα εφόσον 

απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

-Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 0,8x2,10 m. H 

πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

Θα αντικατασταθεί ο διακόπτης ρεύματος του χώρου με νέο.  

 

3. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ (ΚΩΔ.3.2.24) 

- Θα συντηρηθούν τα δύο (2) κουφώματα αλουμινίου (συρόμενα παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινούνται και να κλείνουν κανονικά και θα αντικατασταθούν οι κλειδαριές και 

τα βουρτσάκια και τα λάστιχα των τζαμιών σ’ όλο το μήκος τους.   

- Θα γίνει απόξεση του δαπέδου από το υπάρχων πλαστικό δάπεδο και αντικατάσταση από νέο. 

Συνολική επιφάνεια περίπου 10,30 τ.μ.  

- Θα εγκατασταθούν σε υπάρχουσες θέσεις δύο (2) σώματα καλοριφέρ με τους διακόπτες τους, 

τύπου 15ΙΙΙ355 ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel. Θα αντικατασταθούν και οι σωληνώσεις 

μέχρι το φρεάτιο (εντοιχισμένα)  με χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε 

σωλήνα, απόσταση περίπου 2,5 m.  

- Θα επισκευαστούν οι δύο (2) μηχανισμοί των ρολών των παραθύρων και θα αντικατασταθούν οι 

ιμάντες.    

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των δύο (2) παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο.   

- Θα αντικατασταθούν δύο (2) ρευματοδότες σούκο, μία (1) μπρίζα τηλεφώνου και ένας (1) 

διακόπτης διπλός. Θα είναι κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, θα  

περαστεί αστάρι και θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 18 

m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας 10,20 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας, επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο, στοκάρισμα εφόσον 

απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

 

 

4. ΧΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΚΩΔ. 03.2.23) 

- Θα γίνει επισκευή των ντουλαπιών βάσης και των κρεμαστών (μήκος 2,35m βάση και 2,65m 

κρεμαστά). Θα γίνει επιμελής καθαρισμός. Θα αποξηλωθεί ο πάγκος ο νεροχύτης η μπαταρία και 

το αρμοκάλυπτρο αλουμινίου και θα αντικατασταθούν. Θα γίνει επισκευή ή αντικατάσταση των 

μηχανισμών των συρταριών. Θα γίνει αντικατάσταση όλων των μεντεσέδων (25) και των πόμολων 

(15) των ντουλαπιών   

- Θα καταργηθούν οι σωληνώσεις παροχής ζεστού και κρύου νερού στον νεροχύτη και θα 

αντικατασταθούν (εντοιχισμένα) με σωληνώσεις επενδυμένου χαλκού ή πολυστρωματικές μέσα σε 

σωλήνα, ανάλογης διατομής μέχρι το φρεάτιο. Θα αντικατασταθεί και ο σωλήνας αποχέτευσης μέχρι 

το φρεάτιο. Στο φρεάτιο θα συνδεθούν στις υφιστάμενες στήλες και στην αρχή των σωλήνων και θα 

εγκατασταθούν διακόπτες σε κάθε γραμμή. Η απόσταση του σημείου λήψης από το φρεάτιο είναι 

περίπου 2 μ.  

- Θα γίνει αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου και αντικατάστασή τους με νέα λευκού χρώματος. 

(επιφάνειας 2,04 τ.μ.)  

- Θα γίνει απόξεση του δαπέδου από το υπάρχων πλαστικό δάπεδο και αντικατάσταση από νέο. 

Συνολική επιφάνεια περίπου 12,30 τ.μ.  



- Θα εγκατασταθούν σε υπάρχουσες θέσεις δύο (2) σώματα καλοριφέρ με τους διακόπτες τους, 

τύπου 15ΙΙΙ355 ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel. Θα αντικατασταθούν και οι σωληνώσεις 

μέχρι το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε 

σωλήνα, απόσταση περίπου 2,5 m.  

- Θα συντηρηθούν τα δύο (2) κουφώματα αλουμινίου (συρόμενα παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινούνται και να κλείνουν κανονικά και θα αντικατασταθούν οι κλειδαριές και 

τα βουρτσάκια και τα λάστιχα των τζαμιών σ’ όλο το μήκος τους.   

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα επισκευαστεί ο τοίχος στην θέση του αριστερού σώματος καλοριφέρ. Θα γίνει καθαρισμός και 

σοβάντισμα του τοίχου επιφάνειας περίπου 1 m2.  

- Θα επισκευαστούν οι δύο (2) μηχανισμοί των ρολών των παραθύρων και θα αντικατασταθούν οι 

ιμάντες.    

- Θα αντικατασταθούν τέσσερεις (4) ρευματοδότες σούκο και ένας (1) διακόπτης διπλός. Θα είναι 

κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, θα  

περαστεί αστάρι και θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 29 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 10,40 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας, επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο, στοκάρισμα εφόσον 

απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

-Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 0,9x2,10 m. H 

πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

- Θα εγκατασταθεί ένα κλιματιστικό inverter ψυκτικής ισχύος 9.000 btu, ενεργειακής κλάσης 

τουλάχιστον Α++, θα συνδεθεί ηλεκτρολογικά  και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 

 

5. ΓΡΑΦΕΙΟ – ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ (ΚΩΔ. 3.2.22) 

- Θα αντικατασταθούν δύο (2) ρευματοδότες σούκο και ένας (1) διακόπτης διπλός και ένας (1) 

απλός. Θα είναι κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα επισκευαστούν οι δύο (2) μηχανισμοί των ρολών των παραθύρων και θα αντικατασταθούν οι 

ιμάντες.    

- Θα συντηρηθούν τα δύο (2) κουφώματα αλουμινίου (ανοιγόμενα με ανάκληση νέου προφίλ) και 

τα δύο εξωτερικά συρόμενα, διαστάσεων 1,25x2,05m, ώστε να κινούνται και να κλείνουν κανονικά 

σε όλες τις θέσεις και θα αντικατασταθούν οι προβληματικοί μηχανισμοί. Στα συρόμενα θα 

αντικατασταθούν οι κλειδαριές  τα βουρτσάκια και τα λάστιχα των τζαμιών σ’ όλο το μήκος τους . 

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα εγκατασταθούν σε υπάρχουσες θέσεις δύο (2) σώματα καλοριφέρ με τους διακόπτες τους, 

τύπου 15ΙΙΙ355 ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel. Θα αντικατασταθούν και οι σωληνώσεις 

μέχρι το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε 

σωλήνα, απόσταση περίπου 4,5 m.  

-Θα γίνει απόξεση του δαπέδου από το υπάρχων πλαστικό δάπεδο και αντικατάσταση από νέο σε 

ρολό. Συνολική επιφάνεια περίπου 12 τ.μ.  

- Θα γίνει αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου και αντικατάστασή τους με νέα λευκού χρώματος. 

(επιφάνειας 5 τ.μ.).   

- Θα γίνει αντικατάσταση του νιπτήρα και της μπαταρίας του, στον ιδιαίτερο χώρο και σύνδεσή του 

στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα αντικατασταθούν και οι σωληνώσεις με (εντοιχισμένα)   

χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα καθώς και οι διακόπτες.  



- Θα καταργηθούν οι σωληνώσεις παροχής ζεστού και κρύου νερού και θα αντικατασταθούν με 

(εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα ανάλογης 

διατομής μέχρι το φρεάτιο. Θα αντικατασταθεί και ο σωλήνας αποχέτευσης μέχρι το φρεάτιο Στο 

φρεάτιο θα συνδεθούν στις υφιστάμενες στήλες και στην αρχή των σωλήνων θα εγκατασταθούν 

διακόπτες σε κάθε γραμμή. Η απόσταση του σημείου λήψης από το φρεάτιο είναι περίπου 1,5 μ.  

-  Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, θα  

περαστεί αστάρι και θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 34 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 12 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας, επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο, στοκάρισμα εφόσον 

απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις. 

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 0,9x2,10 m. 

H πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

 

 

 

6. ΧΩΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  (ΚΩΔ. 3.2.21) 

- Θα γίνει αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου και αντικατάστασή τους με νέα λευκού χρώματος. 

(επιφάνειας περίπου 17,5 τ.μ.)   

- Θα γίνει αποξήλωση υπάρχουσας βάσης, αποκατάσταση του σημείου και  επικάλυψη  του 

μαρμάρινου δαπέδου με κεραμικά πλακίδια (επιφάνειας περίπου 8,3 τ.μ.) και θα αντικατασταθεί και 

το σιφών δαπέδου και ο αποχετευτικός σωλήνας με σωλήνα από PVC.Απόσταση από φρεάτιο 2 m 

περίπου.   

-Θα γίνει αντικατάσταση του νιπτήρα και της μπαταρίας του και θα συνδεθεί στο δίκτυο ύδρευσης 

και αποχέτευσης.  

- Θα καταργηθούν οι σωληνώσεις παροχής ζεστού και κρύου νερού και θα αντικατασταθούν με 

(εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα, ανάλογης 

διατομής μέχρι το φρεάτιο. Θα αντικατασταθεί και ο σωλήνας αποχέτευσης μέχρι το φρεάτιο.  Στο 

φρεάτιο θα συνδεθούν στις υφιστάμενες στήλες και στην αρχή των σωλήνων θα εγκατασταθούν 

διακόπτες σε κάθε γραμμή. Η απόσταση του σημείου λήψης από το φρεάτιο είναι περίπου 3 μ.  

- Θα αντικατασταθεί η αποχέτευση λεκάνης (Φ100) μέχρι την κατακόρυφη στήλη στο φρεάτιο και 

θα εγκατασταθεί-συνδεθεί λεκάνη κατάλληλη για άδειασμα ουροσυλεκτών (τύπου μεγάλου μπιντέ) 

και θα εγκατασταθεί καζανάκι τύπου DAL.  

- Θα αντικατασταθούν  τα δύο απλά φωτιστικά (μία λάμπα πυράκτωσης) με αντίστοιχα φωτιστικά 

LED.  

- Θα αντικατασταθεί ο (1) διακόπτης ρεύματος του χώρου και οι δύο (2) ρευματοδότες Σούκο (με 

προστασία από υγρασία)  

- Θα εγκατασταθεί στην υπάρχουσα θέση ένα (1) σώμα καλοριφέρ με τους διακόπτες του, τύπου 

16ΙΙΙ355 ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel. Θα αντικατασταθούν και οι σωληνώσεις μέχρι 

το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα, 

απόσταση περίπου 1 m.    

- Θα συντηρηθεί το ένα (1) κούφωμα αλουμινίου (συρόμενο παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινείται και να κλείνει κανονικά και θα αντικατασταθούν η κλειδαριά και τα 

βουρτσάκια και τα λάστιχα των τζαμιών σ’ όλο το μήκος τους.   

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, θα 

περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 12,70 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 8,3 m2 στην οροφή.  



- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας, επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο,  στοκάρισμα εφόσον 

απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις. 

 -Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 0,9x2,10 m. 

H πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

- Θα συντηρηθεί η ξύλινη κατασκευή του φρεατίου, δύο πορτάκια και κάσωμα διαστάσεων 0,45x2,3 

m. Θα γίνει απόξεση και καθαρισμός των παλιών χρωμάτων και θα βαφούν .  

7. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ΚΩΔ. 3.2.18 & 3.2.20) 

ΧΩΡΟΣ (ΚΩΔ.3.2.18 & W.C.) 

- Θα γίνει αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου και αντικατάστασή τους με νέα λευκού χρώματος. 

(επιφάνειας περίπου 20+6,2=26.2 τ.μ.)   

- Θα γίνει επικάλυψη  του μαρμάρινου δαπέδου με κεραμικά πλακίδια επιφάνειας περίπου 8,3 τ.μ. 

και θα αντικατασταθεί, το σιφών δαπέδου του W.C. (1,3 m από φρεάτιο) και του έξω χώρου (1,0 m 

από φρεάτιο)  καθώς  και ο αποχετευτικός σωλήνας με σωλήνα από PVC.  

- Θα γίνει αντικατάσταση του νιπτήρα και της μπαταρίας του W.C.και του χώρου προσωπικού και 

θα συνδεθούν στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.  

- Θα καταργηθούν οι σωληνώσεις παροχής ζεστού και κρύου νερού και θα αντικατασταθούν με 

(εντοιχισμένα) χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα, ανάλογης 

διατομής μέχρι το φρεάτιο. Στο φρεάτιο θα συνδεθούν στις υφιστάμενες στήλες και στην αρχή των 

σωλήνων θα εγκατασταθούν διακόπτες σε κάθε γραμμή. Η απόσταση του σημείου λήψης από το 

φρεάτιο είναι περίπου 2 μ. για τον νιπτήρα του έξω χώρου και 1,0m για τον νιπτήρα του W.C.  

- Θα αντικατασταθεί η λεκάνη του W.C. και θα συνδεθεί στον κατακόρυφο αποχετευτικό αγωγό .  

- Θα αντικατασταθεί το καζανάκι της λεκάνης του W.C. με αντίστοιχο τύπoυ DAL. Θα 

αντικατασταθεί η σωλήνωση παροχής κρύου νερού ανάλογης διατομής μέχρι το φρεάτιο. Στο 

φρεάτιο θα συνδεθεί στην υφιστάμενη στήλη και στην αρχή του σωλήνα θα αντικατασταθεί ο 

διακόπτης. Η απόσταση του σημείου λήψης από το φρεάτιο είναι περίπου 1 μ..  

- Θα αντικατασταθεί το φωτιστικό καθρέπτη του W.C. με αντίστοιχο τύπου LED.  

- Θα αντικατασταθεί (προμήθεια και τοποθέτηση) ο καθρέπτης και η εταζιέρα. 

- Θα αντικατασταθούν δύο (2) διακόπτες ρεύματος απλοί και ένας (1) ρευματοδότης Σούκο (με 

προστασία από υγρασία) .  

- Θα αντικατασταθεί στην υπάρχουσα θέση ένα (1) σώμα καλοριφέρ με τους διακόπτες του, τύπου 

15 ΙΙ 355 ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel. Θα αντικατασταθούν και οι σωληνώσεις μέχρι 

το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα, 

απόσταση περίπου 2,5 m.    

- Θα συντηρηθεί το ένα (1) κούφωμα αλουμινίου (συρόμενο παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινείται και να κλείνει κανονικά και θα αντικατασταθούν η κλειδαριά και τα 

βουρτσάκια και τα λάστιχα των τζαμιών  σ’ όλο το μήκος τους.   

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα συντηρηθεί η ξύλινη κατασκευή του φρεατίου, δύο πορτάκια και κάσωμα διαστάσεων 

0,45x2,3m. Θα γίνει απόξεση και καθαρισμός των παλιών χρωμάτων και θα βαφούν .  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 0,9x2,10 m και της 

πόρτας του W.C. διαστάσεων 0,8x2,10 m, επιμελής καθαρισμός, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, 

πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

-Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση των δύο (2) ξύλινων εσωτερικών θυρών διαστάσεων 

0,9x2,10 m και 0,8x2,10 m αντίστοιχα. Οι πόρτες θα διαθέτουν κλειδαριά και πόμολο. 

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες και 

θα περαστεί αστάρι και θα  βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 12 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 8,3 m2 στην οροφή.  

ΑΠΟΘΗΚΗ 



- Θα συντηρηθεί το ένα (1) κούφωμα αλουμινίου (συρόμενο παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινείται και να κλείνει κανονικά και θα αντικατασταθούν η κλειδαριά και τα 

σφουγγαράκια στεγάνωσης και τα λάστιχα  σ’ όλο το μήκος τους.  

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα αποξηλωθεί το υπάρχων δάπεδο από πλακίδια (25x25) από PVC και θα γίνει επίστρωση 

πλαστικού δαπέδου σε ρολό. Η επιφάνεια συνολική επιφάνεια είναι 6,75 m2.  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, 

θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 33,0 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 6,75 m2 στην οροφή.  

- Θα  αντικατασταθεί το ένα απλό φωτιστικό   με αντίστοιχα τύπου LED.  

- Θα αντικατασταθούν ένας (1) διακόπτης ρεύματος διπλός, ένας (1) απλός  και ένας (1) 

ρευματοδότης Σούκο (με προστασία από υγρασία) .  

- Θα αντικατασταθεί στην υπάρχουσα θέση ένα (1) σώμα καλοριφέρ με τους διακόπτες του, τύπου 

15 ΙΙ 355 ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel.Θα αντικατασταθούν και οι σωληνώσεις μέχρι 

το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα, 

απόσταση περίπου 3 m.   

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου από τον διάδρομο, της πόρτας της αποθήκης, 

επιμελής καθαρισμός, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με 

οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 0,9x2,10 m. 

H πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) και πέρασμα με αστάρι και  

βάψιμο σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους (4,60 m2) και υδρόχρωμα (1,30 m2) στην 

οροφή. 

- Θα  αντικατασταθεί το απλό φωτιστικό  με αντίστοιχο τύπου LED. 

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εσωτερικής πόρτας και της πόρτας του εισόδου από 

τον διάδρομο, επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι 

και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

- Θα γίνει αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου και αντικατάστασή τους με νέα λευκού χρώματος. 

(επιφάνειας 7,0 τ.μ.). 

- Αποξήλωση ντουζιέρας και τοποθέτηση λεκάνης πλύσης-αποστράγγισης σφουγγαρίστρας. Θα 

συνοδεύεται και από μπαταρία (ντουζιέρας) για την συγκεκριμένη χρήση. Θα αντικατασταθούν και 

οι σωληνώσεις ζεστού κρύου-νερού μέχρι το φρεάτιο με (εντοιχισμένα) χαλκοσωλήνα 

επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα (θα αντικατατσταθούν και οι διακόπτες) και ο 

αποχετευτικός σωλήνας μέχρι το φρεάτιο με σωλήνα από PVC απόσταση περίπου 3 m.  

- Θα συντηρηθεί η ξύλινη κατασκευή, δύο ξύλινα πορτάκια του χώρου, με άνοιγμα 0,8m. Θα γίνει 

απόξεση και καθαρισμός των παλιών χρωμάτων και θα βαφούν .  

  

 

8.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (ΚΩΔ.3.2.17) 

- Θα γίνει επίστρωση στο υπάρχων μαρμάρινο με πλαστικό από PVC  σε ρολό. Η συνολική 

επιφάνεια είναι 5,95 m2 περρίπου.  

- Θα γίνει αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου και αντικατάστασή τους με νέα λευκού χρώματος. 

επιφάνειας 20 τ.μ. περίπου.   

- Θα συντηρηθεί το ένα (1) κούφωμα αλουμινίου (συρόμενο επάλληλα παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινείται και να κλείνει κανονικά και θα αντικατασταθούν η κλειδαριά και τα 

σφουγγαράκια στεγάνωσης και τα λάστιχα  σ’ όλο το μήκος τους.   



- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα αντικατασταθούν τα δύο (2) απλά (λάμπες) με αντίστοιχα LED.  

- Θα γίνει η εγκατάσταση δύο (2) ρευματοδοτών σούκο και θα αντικατασταθεί ένας (1) διακόπτης 

απλός.  

- Θα αντικατασταθεί στην υπάρχουσα θέση ένα (1) σώμα καλοριφέρ με τους διακόπτες του τύπου 

14 ΙΙΙ 355  ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel.Θα αντικατασταθούν και οι σωληνώσεις μέχρι 

το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα, 

απόσταση περίπου 1 m.   

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, 

επισκευή τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι 

επιφάνειες, θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους 

επιφάνειας περίπου 11,60 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 5,95 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου (0,90 m) από τον διάδρομο, επιμελής 

καθαρισμός, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική 

λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 0,9x2,10 m. 

H πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

 

 

 

9. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ  (ΚΩΔ.3.2.15) 

- Θα αποξηλωθεί το υπάρχων δάπεδο από πλακίδια (25x25) από PVC και θα γίνει επίστρωση 

πλαστικού δαπέδου σε ρολό. Η επιφάνεια συνολική επιφάνεια είναι 10,65 m2.  

-  Θα συντηρηθούν τα δύο (2) κουφώματα αλουμινίου (ανοιγόμενα με ανάκληση νέου προφίλ) και 

τα δύο εξωτερικά συρόμενα, διαστάσεων 1,25x2,05m, ώστε να κινούνται και να κλείνουν κανονικά 

σε όλες τις θέσεις και θα αντικατασταθούν οι προβληματικοί μηχανισμοί. Στα συρόμενα θα 

αντικατασταθούν οι κλειδαριές  τα βουρτσάκια και τα λάστιχα των τζαμιών σ’ όλο το μήκος τους. 

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα επισκευαστούν οι δύο (2) μηχανισμοί των ρολών των παραθύρων και θα αντικατασταθούν οι 

ιμάντες.     

- Θα αντικατασταθούν τρείς (3) ρευματοδότες σούκο, ένας (1) διακόπτης απλός και μία (1) μπρίζα 

τηλεφώνου. Θα είναι κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα αντικατασταθούν στην υπάρχουσα θέση δύο (2) σώματα καλοριφέρ με τους διακόπτες του 

τύπου 16 ΙΙΙ 355  στον χώρο  ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel.Θα αντικατασταθούν και οι 

σωληνώσεις μέχρι το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική 

μέσα σε σωλήνα, απόσταση περίπου 4 m.  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, θα 

περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 34,60 m2, και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 10,65 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου από τον διάδρομο, επιμελής καθαρισμός, 

τρίψιμο,  στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά 

σε δύο στρώσεις.  

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 1,10x2,10 m. 

H πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

- Θα εγκατασταθεί ένα (1) κλιματιστικό inverter ψυκτικής ισχύος 9.000 btu, ενεργειακής κλάσης 

Α++. 



 

 

10. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ.3.2.14) 

- Θα αποξηλωθεί το υπάρχων δάπεδο από πλακίδια (25x25) από PVC και θα γίνει επίστρωση 

πλαστικού δαπέδου σε ρολό. Η επιφάνεια συνολική επιφάνεια είναι 15,75 m2.   

- Θα συντηρηθούν τα δύο (2) κουφώματα αλουμινίου (ανοιγόμενα με ανάκληση νέου προφίλ) και 

τα δύο εξωτερικά συρόμενα, διαστάσεων 1,25x2,05m, ώστε να κινούνται και να κλείνουν κανονικά 

σε όλες τις θέσεις και θα αντικατασταθούν οι προβληματικοί μηχανισμοί. Στα συρόμενα θα 

αντικατασταθούν οι κλειδαριές  τα βουρτσάκια και τα λάστιχα των τζαμιών σ’ όλο το μήκος τους. 

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα επισκευαστούν οι δύο (2) μηχανισμοί των ρολών των παραθύρων και θα αντικατασταθούν οι 

ιμάντες.    

- Θα αντικατασταθούν τέσσερεις (4) ρευματοδότες σούκο, ένας (1) διακόπτης διπλός και μία (1) 

μπρίζα τηλεφώνου. Θα είναι κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα αντικατασταθούν στην υπάρχουσα θέση δύο (2) σώματα καλοριφέρ με τους διακόπτες του 

τύπου 16 ΙΙΙ 355  στον χώρο ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel.Θα αντικατασταθούν και οι 

σωληνώσεις μέχρι το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)  χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική 

μέσα σε σωλήνα, απόσταση περίπου 4 m.  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, 

θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 38,90 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 15,75 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου (1,10 m) από τον διάδρομο επιμελής 

καθαρισμός, τρίψιμο, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική 

λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 1,10x2,10 m. 

H πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της πόρτας ανάμεσα στα δύο γραφεία (2,80x2.05 m), 

επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με 

οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.Θα γίνει αποξήλωση της πόρτας-τζαμαρίας και στην θέση 

του ανοίγματος θα κατασκευαστεί τοίχος διπλής γυψοσανίδας με ενδιάμεση μόνωση από 

πετροβάμβακα βαρέως τύπου 80 KG/m3 πάχους 5 εκ. Η τοιχοποιία θα έχει συνολικό πάχος 10εκ. 

και θα αποτελείται από «δύο γυψοσανίδες (2,5εκ.) + ορθοστάτες, ορυκτοβάμβακας (5,0εκ.) + δύο 

γυψοσανίδες (2,5εκ.)» Ο τοίχος θα στοκαριστεί, θα περαστεί με αστάρι και θα βαφεί με πλαστικό 

στο χρώμα του χώρου.  

 

  

11. W.C. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ΚΩΔ 3.2.13) 

- Θα γίνει αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου και αντικατάστασή τους με νέα λευκού χρώματος, 

επιφάνειας περίπου 11,65+6,4=18.05 τ.μ. 

- Θα γίνει επικάλυψη  του μαρμάρινου δαπέδου με κεραμικά πλακίδια επιφάνειας περίπου 5,85 τ.μ. 

και θα αντικατασταθεί, το σιφών δαπέδου του W.C. (0,5 m από φρεάτιο) και του έξω χώρου (2,50 

m από φρεάτιο)  καθώς  και ο αποχετευτικός σωλήνας με σωλήνα από PVC. 

- Θα αντικατασταθεί η λεκάνη του W.C. και θα συνδεθεί με νέο αποχετευτικό σωλήνα (PVC) στην 

κατακόρυφη στήλη.  

- Θα αντικατασταθεί το καζανάκι της λεκάνης του W.C. με αντίστοιχο τύπoυ DAL. Θα 

αντικατασταθεί η σωλήνωση παροχής κρύου νερού ανάλογης διατομής μέχρι το φρεάτιο. Στο 

φρεάτιο θα συνδεθεί στην υφιστάμενη στήλη και στην αρχή του σωλήνα θα αντικατασταθεί ο 

διακόπτης. Η απόσταση του σημείου λήψης από το φρεάτιο είναι περίπου 1 μ..  

- Θα γίνει αντικατάσταση των δύο (2) νιπτήρων και των αντίστοιχων μπαταριών και θα συνδεθεί 

στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. 



- Θα αντικατασταθούν (προμήθεια και τοποθέτηση) δύο (2) καθρέπτες και δύο (2) εταζιέρες. 

- Θα καταργηθούν οι σωληνώσεις παροχής ζεστού και κρύου νερού και θα αντικατασταθούν με 

(εντοιχισμένα) χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική μέσα σε σωλήνα ανάλογης 

διατομής, μέχρι το φρεάτιο.Θα αντικατασταθεί το σιφών και ο αποχετευτικός σωλήνας μέχρι το 

σιφών. Στο φρεάτιο θα συνδεθούν στις υφιστάμενες στήλες και στην αρχή των σωλήνων θα 

εγκατασταθούν διακόπτες σε κάθε γραμμή. Η απόσταση του σημείου λήψης από το φρεάτιο είναι 

περίπου 2,5 μ.   

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου από τον διάδρομο, και της πόρτας του W.C., 

τρίψιμο, επιμελής καθαρισμός, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με 

οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση των δύο (2) ξύλινων εσωτερικών θυρών διαστάσεων 

1,10x2,10 m και 0,8x2,10 m αντίστοιχα. Οι πόρτες θα διαθέτουν κλειδαριά και πόμολο. 

- Θα αντικατασταθεί στην υπάρχουσα θέση ένα (1) σώμα καλοριφέρ με τους διακόπτες του τύπου 

11 ΙΙΙ 355  στον χώρο του W.C. ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel.Θα αντικατασταθούν και 

οι σωληνώσεις μέχρι το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)   χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική 

μέσα σε σωλήνα, απόσταση περίπου 0,7 m.   

- Θα συντηρηθεί το ένα (1) κούφωμα αλουμινίου (συρόμενο παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινείται και να κλείνει κανονικά και θα αντικατασταθούν η κλειδαριά και τα 

σφουγγαράκια στεγάνωσης και τα λάστιχα  σ’ όλο το μήκος τους.   

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, 

θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 13,90 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 5,85 m2 στην οροφή. 

- Θα αντικατασταθεί το φωτιστικό πάνω από τον νιπτήρα και θα τοποθετηθεί και δεύτερο πάνω από 

τον άλλο νιπτήρα. 

- Θα αντικατασταθoύν οι δύο απλοί (μονοί) διακόπτες ρεύματος . 

- Θα συντηρηθεί η ξύλινη κατασκευή του φρεατίου, δύο πορτάκια και κάσωμα διαστάσεων 0,6x2,3 

m. Θα γίνει απόξεση και καθαρισμός των παλιών χρωμάτων και θα βαφούν . 

 

   

12.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΗΡΙΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΚΩΔ.3.2.12) 

- Θα αποξηλωθεί το υπάρχων δάπεδο από πλακίδια (25x25) από PVC και θα γίνει επίστρωση 

πλαστικού δαπέδου σε ρολό. Η επιφάνεια συνολική επιφάνεια είναι περίπου 8,95 m2.  

- Θα συντηρηθεί το ένα (1) κούφωμα αλουμινίου (συρόμενο παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινείται και να κλείνει κανονικά και θα αντικατασταθούν η κλειδαριά και τα 

σφουγγαράκια στεγάνωσης και τα λάστιχα  σ’ όλο το μήκος τους.   

- Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα επισκευαστεί ο ένας (1) μηχανισμός του ρολού του παραθύρου και θα αντικατασταθεί ο 

ιμάντας.    

- Θα αντικατασταθούν τρεις (3) ρευματοδότες σούκο, ένας (1) διακόπτης απλός και μία (1) μπρίζα 

τηλεφώνου. Θα είναι κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα αντικατασταθεί στην υπάρχουσα θέση ένα (1) σώμα καλοριφέρ με τους διακόπτες του τύπου 

16 ΙΙΙ 355  στον χώρο ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel.Θα αντικατασταθούν και οι 

σωληνώσεις μέχρι το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)  χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική 

μέσα σε σωλήνα, απόσταση περίπου 1 m.   



- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν  οι επιφάνειες, 

θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 33,50 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 8,95 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου (1,10 m) από τον διάδρομο, επιμελής 

καθαρισμός, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική 

λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 1,10x2,10 m. 

H πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

  

13. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΜΟΝΩΣΗ   3.2.11 

- Θα αποξηλωθεί το υπάρχων δάπεδο από πλακίδια (25x25) από PVC και θα γίνει επίστρωση 

πλαστικού δαπέδου σε ρολό. Η επιφάνεια συνολική επιφάνεια είναι 10,70 m2.  

- Θα συντηρηθεί το ένα (1) κούφωμα αλουμινίου (συρόμενο παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινείται και να κλείνει κανονικά και θα αντικατασταθούν η κλειδαριά και τα 

βουρτσάκια στεγάνωσης και τα λάστιχα  σ’ όλο το μήκος τους.   

-Θα γίνει στεγάνωση των κασωμάτων των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης. Στις θέσεις των παραθύρων θα γίνει υγρομόνωση 

των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. 

- Θα επισκευαστεί ο ένας (1) μηχανισμός του ρολού του παραθύρου και θα αντικατασταθεί ο 

ιμάντας.    

- Θα αντικατασταθεί η κονσόλα κλίνης ασθενούς. Θα περιλαμβάνει μία παροχή Ο2 και μία παροχή 

κενού (AFNOR), και τουλάχιστον δύο δύο (2) μπρίζες σούκο, και δύο λάμπες μία προς το ταβάνι 

και μία προς τον ασθενή. Θα περιλαμβάνει και μία θέση για το πουάρ του συστήματος κλήσης 

αδελφής. Θα οδηγηθούν εντιχοισμένα τα καλώδια για το μπουτόν κλήσης αδελφής από την επιτοίχια 

θέση του, μέσα στην κονσόλα για να συνδεθεί στην προβλεπόμενη θέση της κονσόλας  

- Θα αντικατασταθούν ένας (1) ρευματοδότης σούκο, τρείς (3) διακόπτες απλούς και μία (1) μπρίζα 

τηλεφώνου. Θα είναι κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα αντικατασταθεί το ένα φωτιστικό (1) νυκτός (χωνευτό στον τοίχο διαστάσεων 10x20 cm) με 

αντίστοιχο LED.  

- Θα αντικατασταθεί το φωτιστικό πάνω από τον νιπτήρα του W.C. με αντίστοιχο LED. 

-Θα αντικατασταθεί στην υπάρχουσα θέση ένα (1) σώμα καλοριφέρ με τους διακόπτες του τύπου 

20 ΙΙΙ 355  στον χώρο του W.C. ή ανάλογης θερμικής ισχύος  τύπου panel.Θα αντικατασταθούν και 

οι σωληνώσεις μέχρι το φρεάτιο με (εντοιχισμένα)  χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη ή πολυστρωματική 

μέσα σε σωλήνα, απόσταση περίπου 3 m.   

- Θα αντικατασταθούν τα προστατευτικά τοίχου αλουμινίου πλάτους 30 cm, και θα τοποθετηθούν 

προστατευτικά κολλητά από PVC φάρδους 30 cm. Θα καλύπτουν τον προθάλαμο και την περιοχή 

γύρω από το κρεβάτι και το  συνολικό μήκος θα είναι περίπου 15,00 m.  

- Θα αντικατασταθεί η προστατευτική γωνία αλουμινίου, και θα τοποθετηθεί από προστατευτικές 

γωνίες από PVC, ύψους περίπου 1,20 m. Συνολικά θα χρειαστεί μία (1) προστατευτική γωνία στον 

θάλαμο.   

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, θα 

περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους επιφάνειας 

περίπου 26,70 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 10,70 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου (1,10 m) από τον διάδρομο, της πόρτας του 

W.C. (0,8 m) και της πόρτας του θαλάμου (1,10 m), επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο, στοκάρισμα 

εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις. 

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση των δύο (2) ξύλινων εσωτερικών θυρών, της εισόδου (1,10 

m) από τον διάδρομο και της πόρτας του W.C. (0,8 m) αντίστοιχα. Οι πόρτες θα διαθέτουν κλειδαριά 

και πόμολο. 



-  Θα επισκευαστεί η ντουλάπα ασθενούς και θα βαφεί . Θα αντικατασταθούν τα πόμολα και η  

κλειδαριά. Το εσωτερικό θα τριφτεί και θα βαφεί. 

- Θα εγκατασταθεί ένα κλιματιστικό inverter ψυκτικής ισχύος 9.000 btu., ενεργειακής κλάσης Α++. 

 

 

14. ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ   (ΚΩΔ 3.2.03 - 3.2.04 - 3.2.08 - 3.2.09) 

Μόνο στον θάλαμο 3.2.08 θα αποξηλωθεί το υπάρχων δάπεδο από πλακίδια (25x25) από PVC και 

θα γίνει επίστρωση πλαστικού δαπέδου σε ρολό. Η επιφάνεια συνολική επιφάνεια είναι 27,90 m2.  

Σε κάθε τετράκλινο θάλαμο (3.2.03 – 3.2.04 - 3.2.08 – 3.2.09) θα γίνουν τα παρακάτω :  

- Θα συντηρηθούν τα δύο (2) κουφώματα αλουμινίου (συρόμενα παλιού προφίλ) διαστάσεων 

1,25x2,05m, ώστε να κινούνται και να κλείνουν κανονικά και θα αντικατασταθούν η κλειδαριά και 

τα βουρτσάκια και τα λάστιχα των τζαμιών σ’ όλο το μήκος τους.   

- Θα γίνει στεγάνωση του κασώματος του παράθυρου με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης.  

- Θα επισκευαστούν οι δύο (2) μηχανισμοί των ρολών των παραθύρων και θα αντικατασταθούν οι 

ιμάντες.    

- Θα αντικατασταθεί το ένα φωτιστικό (1) νυκτός (χωνευτό στον τοίχο διαστάσεων 10x20 cm) με 

αντίστοιχο LED.  

- Θα αντικατασταθούν έξι (6) ρευματοδότες σούκο, ένας (1) διακόπτης διπλός και ένας (1) μονός 

και μία (1) πρίζα τηλεφώνου. Θα είναι κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα αντικατασταθεί η κονσόλα κλίνης ασθενούς. Θα περιλαμβάνει μία παροχή Ο2 και μία παροχή 

κενού (AFNOR), και τουλάχιστον δύο δύο (2) μπρίζες σούκο, και δύο λάμπες μία προς το ταβάνι 

και μία προς τον ασθενή. Θα περιλαμβάνει και μία θέση για το πουάρ του συστήματος κλήσης 

αδελφής. Θα οδηγηθούν εντιχοισμένα τα καλώδια για το μπουτόν κλήσης αδελφής από την επιτοίχια 

θέση του, μέσα στην κονσόλα για να συνδεθεί στην προβλεπόμενη θέση της κονσόλας Στον 

τετράκλινο θάλαμο θα μπουν τέσσερεις κονσόλες.  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, 

επισκευή τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι 

επιφάνειες, θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους 

επιφάνειας περίπου 59,00 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 27,00 m2 στην οροφή.  

- Θα αντικατασταθούν τα προστατευτικά τοίχου αλουμινίου πλάτους 30 cm, και θα τοποθετηθούν 

προστατευτικά κολλητά από PVC φάρδους 30 cm. Θα καλύπτουν κυρίως την περιοχή γύρω από τα 

κρεβάτια και το  συνολικό μήκος θα είναι περίπου 10,50 m.  

- Θα αντικατασταθούν οι προστατευτικές γωνίες αλουμινίου, και θα τοποθετηθούν από 

προστατευτικές γωνίες από PVC, ύψους περίπου 1,20÷1,30 m. Συνολικά θα χρειαστούν πέντε 

προστατευτικές γωνίες σε κάθε θάλαμο.   

- Θα γίνει επιμελής καθαρισμός των μεταλλικών σωλήνων (ύδρευσης ¾ inch) που 

χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση κουρτινών απομόνωσης των κρεβατιών νοσηλείας και θα 

βαφούν  με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις. Υπάρχουν τρεις αναρτήρες σε κάθε θάλαμο 

με συνολικό μήκος 11 m περίπου.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου (1,10 m) από τον διάδρομο, επιμελής 

καθαρισμός, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική 

λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 1,10x2,10 m. 

H πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

- Θα επισκευαστούν οι ντουλάπες ασθενών και θα βαφούν . Θα αντικατασταθούν τα πόμολα και οι  

κλειδαριές. Το εσωτερικό θα τριφτεί και θα βαφεί. 

 15. ΤΡΙΚΛΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ   (ΚΩΔ. 3.2.02 - 3.2.06 - 3.2.07 - 3.2.10) 

Μόνο στον θάλαμο 3.2.10 θα αποξηλωθεί το υπάρχων δάπεδο από πλακίδια (25x25) από PVC και 

θα γίνει επίστρωση πλαστικού δαπέδου σε ρολό. Η επιφάνεια συνολική επιφάνεια είναι 21,80 m2.  

Σε κάθε τρίκλινο θάλαμο (3.2.02 – 3.2.06 - 3.2.07 – 3.2.19) θα γίνουν τα παρακάτω :  



- Θα συντηρηθούν τα δύο (2) κουφώματα αλουμινίου (συρόμενα επάλληλα παλιού προφίλ) 

διαστάσεων 1,25x2,05m, ώστε να κινούνται και να κλείνουν κανονικά και θα αντικατασταθούν η 

κλειδαριά και τα σφουγγαράκια στεγάνωσης και τα λάστιχα  σ’ όλο το μήκος τους.   

- Θα γίνει στεγάνωση του κασώματος των παραθύρων με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης.  

- Θα επισκευαστούν οι δύο (2) μηχανισμοί των ρολών των παραθύρων και θα αντικατασταθούν οι 

ιμάντες.     

- Θα αντικατασταθεί το ένα φωτιστικό (1) νυκτός (χωνευτό στον τοίχο διαστάσεων 10x20 cm) με 

αντίστοιχο LED. 

- Θα αντικατασταθούν πέντε (5) ρευματοδότες σούκο, ένας (1) διακόπτης διπλός και ένας (1) μονός 

και μία (1) πρίζα τηλεφώνου. Θα είναι κοινού τύπου για όλους τους χώρους.  

- Θα αντικατασταθεί η κονσόλα κλίνης ασθενούς. Θα περιλαμβάνει μία παροχή Ο2 και μία παροχή 

κενού (AFNOR), και τουλάχιστον δύο δύο (2) ρευματοδότες σούκο, και δύο λάμπες LED μία προς 

το ταβάνι και μία προς τον ασθενή. Θα περιλαμβάνει και μία θέση για το πουάρ του συστήματος 

κλήσης αδελφής. Θα οδηγηθούν εντιχοισμένα τα καλώδια για το μπουτόν κλήσης αδελφής από την 

επιτοίχια θέση του, μέσα στην κονσόλα για να συνδεθεί στην προβλεπόμενη θέση της κονσόλας. 

Στον τρίκλινο θάλαμο θα μπουν τρεις (3) κονσόλες.  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες,  κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, 

θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους  επιφάνειας 

περίπου 51,5 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 21,80 m2 στην οροφή.  

- Θα αντικατασταθούν τα προστατευτικά τοίχου αλουμινίου πλάτους 30 cm, και θα τοποθετηθούν 

προστατευτικά κολλητά από PVC φάρδους 30 cm. Θα καλύπτουν κυρίως την περιοχή γύρω από τα 

κρεβάτια και το  συνολικό μήκος θα είναι περίπου 8,20 cm.   

- Θα αντικατασταθούν οι προστατευτικές γωνίες αλουμινίου, και θα τοποθετηθούν από 

προστατευτικές γωνίες από PVC, ύψους περίπου 1,20÷1,30 m. Συνολικά θα χρειαστούν πέντε 

προστατευτικά σε κάθε θάλαμο.  

- Θα γίνει επιμελής καθαρισμός των μεταλλικών σωλήνων (ύδρευσης ¾ inch) που 

χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση κουρτινών απομόνωσης των κρεβατιών νοσηλείας και θα 

βαφούν  με οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις. Υπάρχουν δύο αναρτήρες σε κάθε θάλαμο με 

συνολικό μήκος 7,5 m περίπου.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου (1,10 m) από τον διάδρομο, επιμελής 

καθαρισμός, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική 

λαδομπογιά σε δύο στρώσεις. 

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση της ξύλινης εσωτερικής πόρτας διαστάσεων 1,10x2,10 m. 

H πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο. 

- Θα επισκευαστούν οι ντουλάπες ασθενών και θα βαφούν . Θα αντικατασταθούν τα πόμολα και οι  

κλειδαριές. Το εσωτερικό θα τριφτεί και θα βαφεί. 

 

16. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ - ΣΑΛΟΝΙ  (ΚΩΔ. 3.2.06) 

- Θα συντηρηθεί το κούφωμα αλουμινίου διαστάσεων 3,05x3,1m, με δύο φύλλα ανοιγόμενα 

0,9x2,1 το καθένα και δύο σταθερά 0,6x0,6 m και τα υπόλοιπα σταθερά, ώστε να κινείται και να 

κλείνει κανονικά και θα αντικατασταθούν η κλειδαριά και τα λάστιχα  των τζαμιών σ’ όλο το μήκος 

τους. 

- Θα αντικατασταθούν τέσσερεις (4) ρευματοδότες σούκο,  δύο (2) διακόπτες διπλοί και δύο 

μπρίζες τηλεφωνικές.  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, 

επισκευή τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι 

επιφάνειες, θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους 

επιφάνειας περίπου 38,50 m2 και υδρόχρωμα επιφάνειας περίπου 14,85 m2 στην οροφή.  

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας της εισόδου (2,20x2,10 m) από τον διάδρομο, επιμελής 

καθαρισμός, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με οικολογική 

λαδομπογιά σε δύο στρώσεις.  



- Θα αντικατασταθεί η ξύλινη πόρτα εισόδου από τον διάδρομο, διαστάσεων 2,20x2,10m, (δύο (2) 

φύλλα με άνοιγμα 1,10 m το καθένα). Τα δύο φύλλα θα φέρουν φεγγίτες, όπως και η υπάρχουσα 

κατασκευή. 

 

    

17. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  (ΚΩΔ. 3.2.01) 

- Θα συντηρηθεί το ένα (1) κούφωμα αλουμινίου (συρόμενο επάλληλα παλιού προφίλ) 

διαστάσεων 1,70x2,05m, ώστε να κινείται και να κλείνει κανονικά και θα αντικατασταθούν η 

κλειδαριά και τα βουρτσάκια στεγάνωσης και τα λάστιχα των τζαμιών  σ’ όλο το μήκος τους.  

Στην θέση του παράθυρου θα γίνει υγρομόνωση των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η 

διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο.  

- Θα γίνει στεγάνωση του κασώματος του παράθυρου με ειδική ελαστική μαστίχη.   

- Θα αντικατασταθούν τρεις (3) ρευματοδότες σούκο,  οκτώ (8) διακόπτες διπλοί και τέσσερεις (4) 

μονοί.  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, 

επισκευή τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι 

επιφάνειες, θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στους τοίχους 

(142 m2).  

- Στην εσοχή του διαδρόμου ( χώρος 03.2.16) διαστάσεων 2,00x2,40m, θα αποξηλωθεί η ξύλινη 

κατασκευή από λευκή μελαμίνη και ο ξύλινος σκελετός. Θα κατασκευαστεί τοίχος  γυψοσανίδας με 

μία πόρτα στο μέσο με διάσταση 1,0x2,05 m, με δύο ανοιγόμενα φύλλα μελαμίνης διαστάσεων 

0,5x2,05 m. Ο τοίχος θα βαφεί και στις δύο πλευρές. Το δάπεδο του χώρου θα στρωθεί με το υλικό 

του δαπέδου που θα χρησιμοποιηθεί στους υπόλοιπους χώρους περίπου 2,5 m2. 

- Θα γίνει απόξεση της μεταλλικής κάσας των τεσσάρων (4) θυρών των W.C. (0,9x2,1 m) από τον 

διάδρομο και της πόρτας εισόδου απο το ανατολικό κλιμακοστάσιο (διάστασης 2,20x2,10 m), 

επιμελής καθαρισμός, στοκάρισμα εφόσον απαιτείται, πέρασμα με αστάρι και βάψιμο με 

οικολογική λαδομπογιά σε δύο στρώσεις. 

- Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση των τεσσάρων (4) ξύλινων εσωτερικών θυρών των W.C., 

διαστάσεων 0,90x2,10 m η καθεμία. Οι πόρτες θα διαθέτουν κλειδαριά και πόμολο. 

- Θα αντικατασταθούν τα προστατευτικά τοίχου αλουμινίου, και θα τοποθετηθούν προστατευτικά 

κολλητά από PVC φάρδους 30 cm. Θα καλύπτουν περιμετρικά όλο το μήκος του διαδρόμου και 

στις δύο πλευρές και τις πόρτες του διαδρόμου. Ειδικά στις πόρτες των θαλάμων και των W.C. θα 

μπουν προστατευτικές φάσες και στις δύο πλευρές. Το συνολικό μήκος θα είναι περίπου εκατόν 

πέντε μέτρα περίπου (105 m).  

- Θα αντικατασταθούν οι προστατευτικές γωνίες αλουμινίου, και θα τοποθετηθούν από 

προστατευτικές γωνίες από PVC, ύψους περίπου 1,20÷1,30 m. Συνολικά θα χρειαστούν δεκατρείς 

(13) προστατευτικές γωνίες στο διάδρομο.    

- Θα αντικατασταθούν 4 φωτιστικά ασφαλείας EXIT.  

 

 

18. W.C. ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΩΔ. 3.2.10.1 - 3.2.7.1 - 3.2.5.1 - 3.2.2.1) 

Υπάρχουν τέσσερα (4) W.C. ασθενών. Στο καθένα υπάρχει : μία ντουζιέρα με μπαταρία, μία λεκάνη 

με καζανάκι, ένας νιπτήρας με μπαταρία, ένας καθρέπτης μα εταζιέρα, ένα φωτιστικό και ένας 

ανεμιστήρας. 

Σε κάθε W.C. ασθενών : 

Θα γίνει σχολαστικός καθαρισμός όλων των επιφανειών και θα απομακρυνθούν επιμελώς τα άλατα 

από το δάπεδο, τα πλακάκια και τους αρμούς και θα απολυμανθεί ο χώρος.   

Θα αντικατασταθούν (προμήθεια και τοποθέτηση) τα καπάκια της λεκάνης.  

Θα αντικατασταθεί (προμήθεια και τοποθέτηση) το υπάρχον καζανάκι, με τύπου DAL και θα 

συνδεθεί στην λεκάνη και στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης (απόσταση 0,5m). Θα αντικατασταθεί και 

ο διακόπτης στο σημείο σύνδεσης με την κατακόρυφη στήλη.  

Θα αντικατασταθεί (προμήθεια και τοποθέτηση) ο καθρέπτης.    



Θα αντικατασταθεί (προμήθεια και τοποθέτηση) η μπαταρία του νιπτήρα (και τα εύκαμπτα 

σωληνάκια) και της ντουζιέρας. Θα αντικατασταθούν και οι ανάλογοι διακόπτες.  

Θα αντικατασταθεί (προμήθεια και τοποθέτηση)  ο εξαεριστήρας του χώρου. Θα τοποθετηθεί 

εξαεριστήρας με χαμηλή στάθμη θορύβου και ικανότητα απαγωγής αέρα 90 m3/h. 

Θα αντικατασταθεί η σχάρα του σιφωνιού δαπέδου.  

Θα γίνει απόξεση των σαθρών του παλιού χρώματος, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, επισκευή 

τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι επιφάνειες, 

και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με υδρόχρωμα στους τοίχους και την οροφή (9,65 m2). Θα βαφεί 

και το W.C. μονόκλινου θαλάμου. 

 

 

19. ΦΑΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΡΩΝ 20 cm. 

Σε όλες τις πόρτες της κλινικής θα τοποθετηθεί και μία φάσα προστασίας από PVC στο κάτω μέρος 

πλάτους 20 cm, και από τις δύο πλευρές. Το συνολικό μήκος θα είναι περίπου 65 m.   

 

20. ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 

Θα αντικατασταθούν οι ξύλινες εσωτερικές πόρτες με αντίστοιχες σε όλους τους θαλάμους ασθενών 

και των W.C. ασθενών. Οι πόρτες θα φέρουν φεγγίτη όπως και οι υφιστάμενες ή διαφορετικού τύπου 

και θα στηριχτούν στις υφιστάμενες μεταλλικές κάσες. Συνολικά θα αντικατασταθούν, δεκατρείς 

(13) πόρτες με άνοιγμα  1,10 m, ένδεκα (11) πόρτες με άνοιγμα 0,90 m, τέσσερεις (4) πόρτες με 

άνοιγμα 0,80m και μία (1) με άνοιγμα 2,20 m.  

 

21. ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ - ΑΝΑΜΟΝΗ ASC (ΚΩΔ. 3.3.09) 

- Θα συντηρηθεί το ένα (1) κούφωμα αλουμινίου του χώρου διαστάσεων 3,70x2,10 m, το οποίο 

αποτελείται από σταθερό τμήμα και ένα τμήμα ανοιγόμενο (δύο (2) συρόμενα φύλλα επάλληλα 

παλιού προφίλ) διαστάσεων 1,80x1,15m, ώστε να κινείται και να κλείνει κανονικά και θα 

αντικατασταθούν η κλειδαριά και τα βουρτσάκια στεγάνωσης και τα λάστιχα των τζαμιών  σ’ όλο 

το μήκος τους.  

- Στην θέση του παράθυρου θα γίνει υγρομόνωση των δομικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η 

διείσδυση υγρασίας στον εσωτερικό χώρο.  

- Θα γίνει στεγάνωση του κασώματος του παραθύρου με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο 

στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει 

με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης.  

- Θα επισκευαστεί η ξύλινη πόρτα του κλιμακοστασίου, διαστάσεων 2,20x2,10m που αποτελείται 

από δύο περιστρεφόμενα φύλλα διαστάσεων 1,10x2,10m το καθένα Το κάθε φύλλο φέρει δύο 

φεγγίτες διαστάσεων 0,80x065m και 0,80x075m  αντίστοιχα. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα 

ξύλινα τμήματα, το πόμολο, οι μανταλώσεις πάνω και κάτω και η κλειδαριά. Θα τριφτεί θα 

στοκαριστεί και θα βαφεί. 

- Θα καθαιρεθεί σαθρό τμήμα επιχρισμάτων και θα επανεπιχριστεί επιφάνειας περίπου 2 m2 .  

- Θα γίνει απόξεση των σαθρών των παλιών χρωμάτων, επιμελής καθαρισμός των τοίχων, 

επισκευή τους (αποκολλημένα τμήματα σοβά, τρύπες, σπασμένες γωνίες κ.λ.π.) θα τριφτούν οι 

επιφάνειες, θα περαστεί αστάρι και  θα βαφούν σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα σε επιφάνεια 

περίπου 25 m2.  

 

 

Επισυνάπτεται κάτοψη του χώρου της Παθολογικής κλινικής στην οποία φαίνονται αναλυτικά, 

οι κωδικοί των χώρων, η χρήση τους, η επιφάνειά τους και οι διαστάσεις των εσωτερικών και 

εξωτερικών κουφωμάτων τους.  

 

Ότι υλικό ή μικροϋλικό, δεν περιγράφεται στην παρούσα ανάλυση, αλλά κρίνεται απαραίτητο 

τεχνικά για την σωστή λειτουργία των παραπάνω, θα συμπεριληφθεί με ευθύνη και χρέωση 

του αναδόχου.   



 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Υπερισχύει η αναλυτική παρουσίαση των προμηθειών – εργασιών του κάθε χώρου.  

(Οι ποσότητες των σωληνώσεων είναι προσεγγιστικές)  
 

α/α ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Αποξήλωση πλαστικού δαπέδου, 
προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

 
m2 

152,05 

 
2. 

Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου, προμήθεια 
και τοποθέτηση νέων. 

 
m2 

109,59 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων 
δαπέδου. 

m2 24,45 

4. Χρωματισμός με πλαστικό εσωτερικών 
επιφανειών 

m2 977 

5. Χρωματισμός με υδρόχρωμα εσωτερικών 
επιφανειών 

 
m2 

 
382 

6. Προμήθεια και αντικατάσταση 
ρευματοδοτών, διακοπτών και μπριζων. 

 
Τεμ. 

 
147 

 
 
 
7. 

Συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, 
διάστασης (1,25x2,08 m), προμήθεια και 
αντικατάσταση κλειδαριών, βουρτσάκια, 
λάστιχα. 

 
Τεμ. 

 
34 

Συντήρηση κουφώματος αλουμινίου 
διάστασης (3,05x3,70 m), προμήθεια και 
αντικατάσταση κλειδαριάς, βουρτσάκια, 
λάστιχα . 

 
Τεμ. 

 
1 

Συντήρηση κουφώματος αλουμινίου 
διάστασης (2,10x3,70 m), προμήθεια και 
αντικατάσταση κλειδαριάς, βουρτσάκια, 
λάστιχα. 

 
Τεμ. 

 
1 

8. Στεγανοποίηση εξωτερικών κουφωμάτων 
αλουμινίου 

 
Τεμ. 

 
35 

9. Επισκευή ρολών παραθύρων Τεμ. 28 

 
10. 

Επισκευή συρόμενης ξύλινης 
πόρτας(3,20x2,10m) 

 
Τεμ. 

1 

Επισκευή ανοιγόμενης ξύλινης 
πόρτας(2,20x2,10m) 

1 

11. Προμήθεια και αντικατάσταση ξύλινων 
εσωτερικών θυρών 

Τεμ. 29 

12. Συντήρηση μεταλλικής κάσας εσωτερικής 
πόρτας. 

m2 33 

13. Προμήθεια και αντικατάσταση σιφων 
δαπέδου και της σωλήνωσης μέχρι το 
φρεάτιο 

 
Τεμ. 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

Προμήθεια και αντικατάσταση νιπτήρα. Τεμ. 6 

Προμήθεια και αντικατάσταση λεκάνης με 
καπάκια. 

Τεμ. 3 

Προμήθεια και εγκατάσταση καζανάκι 
υψηλής πίεσης τύπου DAL.  

Τεμ. 8 

Προμήθεια και αντικατάσταση 
σωληνώσεων ύδρευσης.  

m 33 

Προμήθεια και αντικατάσταση μπαταρίας 
νιπτήρα και ντουζιέρας.  

Τεμ. 16 



Προμήθεια και αντικατάσταση καπάκια 
λεκάνης 

Τεμ. 4 

Προμήθεια και αντικατάσταση καθρέπτη 
W.C 

Τεμ. 8 

Προμήθεια και αντικατάσταση εταζιέρας 
W.C. 

Τεμ. 8 

 
 
 
15. 

Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικού 
μπάνιου πάνω από καθρέπτη. 

Τεμ. 5 

Προμήθεια και αντικατάσταση απλών 
φωτιστικών σωμάτων LED (μίας λάμπας). 

Τεμ. 6 

Προμήθεια και αντικατάσταση 

φωτιστικού νυκτός (χωνευτό) 

Τεμ. 9 

Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών 
ασφαλείας  (EXIT) 

Τεμ. 4 

 
 
 
 
 
 
 
16. 

Προμήθεια και αντικατάσταση σωμάτων 
θέρμανσης 15ΙΙΙ355 με τις σωληνώσεις 
σύνδεσης. 

Τεμ. 8 

Προμήθεια και αντικατάσταση σωμάτων 
θέρμανσης  16ΙΙΙ355 με τις σωληνώσεις 
σύνδεσης 

Τεμ. 6 

Προμήθεια και αντικατάσταση σωμάτων 
θέρμανσης  14ΙΙΙ355 με τις σωληνώσεις 
σύνδεσης 

Τεμ. 1 

Προμήθεια και αντικατάσταση σωμάτων 
θέρμανσης  11ΙΙΙ355 με τις σωληνώσεις 
σύνδεσης 

Τεμ.  1 

Προμήθεια και αντικατάσταση σωμάτων 
θέρμανσης  20ΙΙΙ355 με τις σωληνώσεις 
σύνδεσης 

Τεμ. 1 

17. Επισκευή ντουλαπιών κουζίνας, 
αντικατάσταση πάγκου, νεροχύτη, 
μπαταρίας, μεντεσέδων, πόμολων, 
αρμοκάλυπτρων. 

Τεμ. 1 

18. Επισκευή τοίχου m2 3 

19. Προμήθεια και εγκατάσταση 
κλιματιστικού.  

Τεμ.  3 

20. Συντήρηση ξύλινης κατασκευής φρεατίων.  Τεμ. 5 

21. Προμήθεια λεκάνης πλύσης-
αποστράγγισης σφουγγαρίστρας. 

 
Τεμ. 
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22. Κατασκευή τοίχου γυψοσανίδας. m2 10,55 

23. Προμήθεια και αντικατάσταση κονσόλας 
κλίνης ασθενούς.  

Τεμ. 29 

24. Προστατευτικές φάσσες τοίχου m 259,80 

25. Προστατευτικές γωνίες τοίχου Τεμ. 159 

26. Συντήρηση μεταλλικών αναρτήρων  
διαχωριστικών κλινών νοσηλείας. 

m. 74 

27. Ανακαίνιση ντουλαπών ασθενών. Τεμ. 9 

28. Σχολαστικός καθαρισμός W.C. ασθενών.  Τεμ. 4 

29. Προμήθεια και αντικατάσταση 
ανεμιστήρων W.C.  

Τεμ. 5 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



 

1. -  Τοποθέτηση δαπέδων P.V.C. και προστατευτικά τοίχου – γωνίες. 

2. -  Τοποθέτηση πλακάκια δαπέδου – τοίχου 

3. -  Υγρομόνωση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου 

4. -  Χρωματισμός  τοίχων – οροφών και μεταλλικών κασών  

5. -  Εσωτερικές ξύλινες πόρτες 

6. -  Ντουλάπες ασθενών  

7. -  Ντουλάπες φρεατίων. 

8. -  Κονσόλες ασθενών. 

9. -  Αντικατάσταση ρευματοδοτών, διακοπτών και φωτιστικών.  

10.   -  Νιπτήρες – εταζέρες – καθρέπτες. 

 

1. Τοποθέτηση δαπέδων P.V.C. και προστατευτικά τοίχου – γωνίες. 

 

Α) Τοποθέτηση δαπέδων P.V.C. 

 

Αποξήλωση των παλαιών πλαστικών πλακιδίων δαπέδου. Θα πρέπει το δάπεδο προς 

εφαρμογή P.V.C. δαπέδου να επισκευαστεί όπου χρειάζεται και να είναι λείο, επίπεδο και 

στεγνό. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα επιφάνεια δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις για 

την ομαλή τοποθέτηση του τάπητα , θα πρέπει να υπάρξει προεργασία για την επίτευξη των 

παραπάνω , με την χρήση τσιμεντοκονίας ή ειδικών αυτοεπιπεδούμενων ισοπεδωτικών 

κονιαμάτων ή ειδικών ταχύπηκτων κονιαμάτων τοπικών επιδιορθώσεων και ειδικού ασταριού. 

Έπειτα ο τάπητας να επικολληθεί με μαγνητική κόλλα (ακρυλική κόλλα σε υδατικό διάλυμα) 

με ειδική οδοντωτή σπάτουλα με κάλυψη περίπου 300-350 gr/m2 , επί επιφανείας λείας , 

επίπεδης , μόνιμα στεγνής , καθαρής και στέρεας . Στη συνέχεια να πρεσαριστεί με ειδικό 

κύλινδρο για να εξαλειφθούν τυχόν φυσαλίδες εγκλωβισμένου αέρα μεταξύ του τάπητα και 

του υποστρώματος . 

Οι αρμοί συγκολλούνται με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και 

ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης .Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 3,50mm και το βάθος του τα 2/3 του πάχους του τάπητα . 

Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρμοκόλλησης, η περίσσεια του υλικού του αρμού θα 

αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία. Η επιφάνεια του δαπέδου να 

παραδοθεί έτοιμη προς χρήση. 

- Η επιλογή της απόχρωσης του δαπέδου θα γίνει έπειτα από, επί τόπου ταίριασμα δείγματος 

με το χρωματισμό των υφιστάμενων δαπέδων. 

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά(προδιαγραφές) του P.V.C τάπητα να είναι :  

Κατασκευή : Ετερογενές. 

Συνολικό πάχος κατά ΕΝ 428 τουλάχιστον : 2mm 

Πάχος επιφάνειας τριβής κατά EΝ 429 : 0,7mm 

Βάρος κατά ΕΝ 430: 2800 gr/m2 

Πιστοποίηση δαπέδου κατά ΕΝ 649. 

Ευρωπαϊκή κατάταξη κατά: ΕΝ 685 class : 34/43 

Υπολειμματική εσοχή κατά EN 433 max : 0,1 mm 

Σταθερότητα διαστάσεων κατά ΕΝ 434: max: 0,2% 

Σταθερότητα χρωμάτων κατά EN 20105 – B02 grade: 6 

Κατάταξη στην τριβή MSZ EN 660-1 class: T 

Αντίσταση σε φωτιά EN 13501-1 class: Bfl-s1 , Gost 30402-94 : G1 

Aντιολισθηρότητα DIN 51130 : R9, ASTM D2047-99 dry :0.88 / wet :0.86 

Ηλεκτρική αντίσταση κατά:  EN 1815: kV <2, κατά EN 1081 :  <10  Ω 

Αντοχή στα χημικά κατά: EN 423 , ASTM F925-02. 

Αντιμικροβιακή δραστηριότητα κατά: ISO 27447: >99% 

Αντίσταση στα βακτήρια κατά : ΕΝ ISO846:1999 

Αντίσταση κατά τη κύλιση τροχών κατά :ΕΝ 425 

 

Β) Τοποθέτηση προστατευτικά τοίχου – γωνίες P.V.C. 



 

Αποξήλωση των παλαιών μεταλλικών προστατευτικών τοίχου. Θα πρέπει η επιφάνεια προς 

εφαρμογή P.V.C. προστατευτικού τοίχου να έχει επισκευαστεί όπου χρειάζεται και να είναι 

βαμμένη με το τελικό της χρώμα. Επίσης κατά την εφαρμογή του προστατευτικού θα πρέπει 

η επιφάνεια να είναι λεία, επίπεδη και στεγνή. Κατά την τοποθέτηση συνίσταται ή κόλλα 

σιλικόνης πολλαπλής χρήσης ή ακρυλική κόλλα. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά(προδιαγραφές) του προστατευτικού τοίχου να είναι : 

 

-  Πάχος προστατευτικού φύλλου τοίχου: 2 χιλιοστά και βάρους τουλάχιστον 2800 γραμ./τ.μ. 

-  Αντοχή σε κρούση - ISO 179-1 : KJ/m2 >30 

-  Επιπτώσεις διάρρηξης μάζας με διάτρηση : EN ISO 6603-1 – J>15 

-  Αναφλεξιμότητα / Πυραντοχή (ΕΝ 13501-1) τάξης B-s2 – D0 , NFP 92-507 τάξης M1, 

BSI 

    τάξης 0 , ASTM 84 τάξης Α, ASTM D635 – HB, CAN/UL-S102.2 – FSR=5/ SDC =110. 

-  Αντοχή σε χημικά (ΕΝ ISO 26987). 

-  Αντιβακτηριδιακή δράση (ISO 22196) σε ποσοστό >99%. 

-  Nα συνοδεύεται με ένδειξη TVOC – ISO 16000-6 μg/m3 <15. 

- Η επιλογή της απόχρωσης των προστατευτικών τοίχου θα γίνει έπειτα από, επί τόπου 

  ταίριασμα δείγματος με το χρωματισμό των υφιστάμενων προστατευτικών τοίχου.  

  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά(προδιαγραφές) της προστατευτικής γωνίας τοίχου να 

είναι : 

 

 -  Πλάτος πτερυγίων : 60 mm 

 -  Το πάχος της πλαστικής γωνιάς να είναι τουλάχιστον 2 χιλιοστά. 

 -  Αναφλεξιμότητα / Πυραντοχή (ΕΝ 13501-1) τάξης B-s2 – D0 , NFP 92-507 τάξης M1. 

 -  Αντιβακτηριδιακή δράση JIS Z 2801 σε ποσοστό >99%. 

 -  Nα συνοδεύεται με ένδειξη TVOC – ISO 16000-6 μg/m3 <100. 

 - Η επιλογή της απόχρωσης των προστατευτικών γωνιών τοίχου θα γίνει έπειτα από, επί  τόπου 

ταίριασμα δείγματος με τον χρωματισμό των υφιστάμενων προστατευτικών γωνιών. 

 

2 .  Τοποθέτηση πλακάκια δαπέδου – τοίχου. 

 

      Τα πλακίδια τοίχου θα αποξηλωθούν και θα ετοιμαστεί η επιφάνεια για την επικόλληση 

των πλακιδίων. Στους χώρους με δάπεδο από πλάκες μαρμάρου, θα γίνει σχολαστικός έλεγχος 

για τυχόν αποκολλημένες πλάκες και εφόσον υπάρχουν θα επισκευαστούν. Η επίστρωση των 

δαπέδων θα γίνει πάνω στο υφιστάμενο μαρμάρινο δάπεδο αφού πρώτα γίνει η κατάλληλη 

προετοιμασία και περαστεί ειδικό συγκολλητικό υλικό. 

Η τοποθέτηση πλακιδίων σε δάπεδο και τοίχο θα γίνει με ρητινούχα κολλά, ειδική για 

πλακίδια, υψηλής ποιότητας τύπου isomat –AK20 . Όταν η τοποθέτηση των νέων πλακιδίων 

αφορά τοποθέτηση σε δάπεδο με τσιμεντοκονία τότε να γίνεται επιμελής καθαρισμός του 

δαπέδου και να εφαρμόζεται αγκυρωτικό αστάρι με εμποτισμό ρητίνης γαλακτικού τύπου. 

Όταν η τοποθέτηση των νέων πλακιδίων αφορά επικάλυψη δαπέδου με μαρμάρινες πλάκες 

τότε να γίνεται επιμελής καθαρισμός του δαπέδου και να εφαρμόζεται αγκυρωτικό χαλαζιακό 

αστάρι καλής ποιότητας, τύπου isomat-Supergrund με κατανάλωση τουλάχιστον 200γραμ. / 

τ.μ. και μετά από 24 ώρες να γίνεται η τοποθέτηση των πλακιδίων με ρητινούχα κόλλα. Ο 

αρμός τοποθέτησης από πλακάκι σε πλακάκι θα είναι δύο(2) χιλιοστά είτε είναι δαπέδου είτε 

τοίχου. Η αρμολόγηση θα γίνει από αδιάβροχο τσιμεντοειδή ακρυλικό αρμόστοκο σε όλους 

τους αρμούς. Η επιλογή της διάστασης και της απόχρωσης των πλακιδίων θα γίνει έπειτα από 

συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου Χαλκιδικής. Σε σημεία όπου 

δημιουργείται γωνία εξωτερική (πλακάκι - πλακάκι) θα πρέπει να τοποθετείται γωνιόκρανο 

αλουμινίου κυρτό(πομπέ). Τα νέα τοποθετημένα πλακάκια θα είναι Α’ διαλογής και αρίστης 

ποιότητας και θα πρέπει να είναι καθαρά από υπολείμματα κόλλας και αρμόστοκου, επίσης 

δεν θα πρέπει σε κανένα σημείο του δαπέδου να συσσωρεύεται στάσιμο νερό.  

 



3.  Υγρομόνωση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου. 

 

        Η υγρομόνωση στα παράθυρα αλουμινίου αφορά την εξωτερική τους πλευρά. Θα πρέπει 

να γίνει αποκάλυψη του περιμετρικού αρμού μεταξύ της κάσας αλουμινίου και του τοίχου, 

επίσης να γίνει επιμελής καθαρισμός του αρμού με φύσημα από σκόνες και σαθρά υλικά. 

Έπειτα εφόσον ο αρμός είναι καθαρός και στεγνός να γίνει περιμετρικά του εφαρμογή με 

αστάρι 1-συστατικού, βάσεως διαλύτη (primer–PU) τύπου Sika® Primer-3 N . Εφόσον 

περάσουν περίπου 60 λεπτά από την εφαρμογή του ασταριού να γίνει σφράγισμα του αρμού, 

όπου στις κατακόρυφες πλευρές του κουφώματος (λαμπάδες) και στην πάνω οριζόντια (πρέκι) 

θα γίνει με ακρυλικό λευκό αρμόστοκο στεγανοποίησης τύπου (Den-Braven) και στην κάτω 

οριζόντια πλευρά (ποδιά παραθύρου) θα γίνει με μαστίχη σφραγιστική πολυουρεθανικής 

βάσης. Σε σημεία όπου ο αρμός είναι μεγαλύτερος από ένα (1) εκατοστό θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κορδόνι κυκλικής διατομής από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο, 

κλειστής δομής και έπειτα να γίνει η διαδικασία του σφραγίσματος του αρμού όπως 

αναφέρεται παραπάνω. 

 

 4. Χρωματισμός  τοίχων – οροφών και μεταλλικών κασών. 

 

    Πριν από τη βαφή των επιφανειών θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

κάλυψη ή αφαίρεση επιφανειών, οι οποίες δε θα χρωματιστούν. Μετά το τέλος των 

χρωματισμών θα αποκαλύπτονται ή θα τοποθετούνται στις θέσεις τους. Οι χρωματισμοί θα 

γίνονται σε επιφάνειες τελείως ξηρές και καμία στρώση δε θα εφαρμοστεί αν πριν δεν έχει 

στεγνώσει η προηγούμενη στρώση χρώματος. Οι τελικοί χρωματισμοί πρέπει να είναι 

ομοιογενείς, λείοι και να έχουν την ίδια απόχρωση, αλλιώς δε θα γίνονται αποδεκτοί. 

Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, συρρικνώσεις, σκασίματα και γενικά κάθε είδους σημάδια δε θα 

γίνονται αποδεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως. Πριν από την εφαρμογή των 

χρωματισμών οφείλουν να εκτελούνται οι παρακάτω προεργασίες / προετοιμασίες:  

- Να ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται vα χρωματιστούν και να αποκαθίσταται τα 

ελαττώματά τους, όπως χαλαρά, ρηγματωμέvα ή υγρά επιχρίσματα, αρμοί τάσεως, ανωμαλίες, 

οπές, κ.λπ.  

- Οι επιφάνειες vα καθαρίζονται σχολαστικά με σκοπό την απομάκρυνση οργανικών ρύπων, 

ελαίου, λίπους, σκόνης, κ.λπ. 

- Να προστατεύονται οι επιφάνειες που δε χρωματίζονται, π.χ. οι υαλοπίνακες με 

αυτοκόλλητες χαρτοταινίες και οικοδομικές μεμβράνες PVC.  

- Να απομακρύνονται τα αφαιρετά εξαρτήματα λειτουργίας θυρών/παραθύρων, τα στοιχεία 

των διακοπτών/ρευματοδοτών και o κινητός εξοπλισμός. Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει 

να επανατοποθετείται ότι έχει αφαιρεθεί ή μετακινηθεί.  

- Να καθαρίζεται επιμελώς το δάπεδο εργασίας και να προστατεύεται με βαριά οικοδομική 

μεμβράνη PVC.  

- Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός και προστασία από την σκόνη των χώρων που 

βρίσκονται σε λειτουργία.  

- Οι χρωματισμοί να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό.  

- Τα χρώματα ή/και οι υποβάσεις χρωμάτων να εφαρμόζονται σε διαδοχικές, 

διασταυρούμενες στρώσεις ("χέρια"), επάνω σε απόλυτα καθαρές και ξηρές επιφάνειες, με τα 

ενδεικνυόμενα εκάστοτε μέσα ("σπάτουλα", "πινέλο", "ρολό", "πιστολέτο").  

 

- Χρωματισμοί τοίχων  

Όλοι οι χώροι θα βαφούν με πλαστικό οικολογικό χρώμα Α΄ διαλογής μέχρι το ύψος της 

οροφής. Στους τοίχους θα γίνει απόξεση των σημείων με αποσαρθρωμένα χρώματα.  Έπειτα 

θα γίνει στοκάρισμα στα σημεία όπου χρειάζεται αποκατάσταση της επιφάνειας του τοίχου 

και πάλι τρίψιμο μόνο στα σημεία όπου έγινε στοκάρισμα. Στη συνέχεια θα γίνει εφαρμογή 

ασταριού βάσεως νερού σε όλη την επιφάνεια του τοίχου . Εφόσον έχουν περάσει 24ώρες και 

έχει στεγνώσει το αστάρι θα γίνει το βάψιμο του τοίχου σε δύο (2) στρώσεις με χρώμα 

πλαστικό οικολογικό 100%, για εσωτερικούς χώρους(υδρόφοβο), άριστης ποιότητας και 

πιστοποιημένο με ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 18001. Η πυκνότητα του χρώματος να είναι 

τουλάχιστον 1,30 gr/cm³ κατά (ISO 2811) από επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του 



οίκου παρασκευής. Η απόχρωση του χρώματος θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική 

υπηρεσία του νοσοκομείου Χαλκιδικής. 

 

- Βάψιμο με υδρόχρωμα. 

Θα βαφούν οι οροφές όλων των χώρων και οι τοίχοι των W.C. Θα γίνει απόξεση των σημείων 

με αποσαρθρωμένα χρώματα . Έπειτα θα γίνει στοκάρισμα στα σημεία όπου χρειάζεται 

αποκατάσταση της επιφάνειας του τοίχουή της οροφής και πάλι τρίψιμο μόνο στα σημεία όπου 

έγινε στοκάρισμα. Στη συνέχεια θα γίνει εφαρμογή ασταριού για επιφάνεια με υδρόχρωμα 

βάσεως νερού. Εφόσον έχουν περάσει 12ώρες και έχει στεγνώσει το αστάρι θα γίνει το βάψιμο 

της οροφής με υδρόχρωμα σε δύο (2) στρώσεις σε λευκή απόχρωση. 

 

- Ελαιοχρωματισμός των μεταλλικών κασών. 

Ο ελαιοχρωματισμός των μεταλλικών κασών των εσωτερικών πορτών περιλαμβάνει, ξύσιμο 

της μεταλλικής επιφάνειας και απομάκρυνσης των σαθρών χρωμάτων. Έπειτα να γίνει 

επιμελής καθαρισμός της κάσας με διαλυτικό τύπου νέφτι με πανί. Στην συνέχεια να περαστεί 

αντισκωριακό αστάρι βάσεως νερού – άοσμο. Εφόσον έχει στεγνώσει το αστάρι, όπου 

χρειάζεται να γίνει στοκάρισμα για το γέμισμα χτυπημάτων με σιδηρόστοκο. Τέλος θα γίνει 

το βάψιμο τους με οικολογικό αντισκωριακό χρώμα βάσης νερού σε δύο (2) στρώσεις, με 

χρονικό διάστημα 24ωρών της πρώτης στρώσης με την δεύτερη. Η απόχρωση του χρώματος 

να είναι ίδια με την παλιά. Το συνολικό μέσο φάρδος μιας μεταλλικής κάσσας είναι 0,27 m. 

και το ύψος είναι 2,08 m.       

 

5. Εσωτερικές ξύλινες πόρτες. 

 

  Οι πόρτες δεν θα συνοδεύονται από κάσσες, αλλά θα στηριχτούν σε υπάρχουσες μεταλλικές 

κάσσες.    

  Η κατασκευή της εσωτερικής πόρτας αφορά θυρόφυλλο πάχους 45 χιλιοστών, με εσωτερικό 

μασίφ ξύλινο τελάρο και οριζόντια ξύλινα δοκάρια κατά το ύψος της πόρτας στα οποία 

πρεσάρονται φύλλα ταμπλά πάχους 4 χιλιοστών. Το φύλλο εσωτερικά γεμίζεται με 

σταθεροποιητικό πυρήνα “honeycomb” (χαρτοκυψέλη). Επίσης η πόρτα να φέρει κλειδαριά 

με μύλο και πόμολο τύπου πλάκας( μέσα έξω). 

Η πόρτα να είναι βαμμένη σε απόχρωση που θα συμφωνηθεί σε συνεννόηση με την τεχνική 

υπηρεσία του νοσοκομείου Χαλκιδικής. Τέλος η πόρτα να παραδοθεί αναρτημένη στην κάσα 

της και άκρως λειτουργική. 

Κάποιες πόρτες θα φέρουν φεγγίτη με τζάμι ενδεικτικών διαστάσεων 0.18x0.70 m, και των 

W.C. θα φέρουν φεγγίτη με τζάμι ενδεικτικών διαστάσεων 0.30x0.40 m με τζάμι αδιάφανο. 

Ο συνολικός αριθμός θυρών θα είναι : 

1. άνοιγμα  2,20 m :   1 Τεμάχιο. Βρίσκεται στον χώρο (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ - ΣΑΛΟΝΙ ) 

3.2.06.Είναι   με δύο φύλλα, (το ένα σταθερό) με τζάμι στο κάθε φύλλο ενδεικτικών 

διαστάσεων 0,60x0.70 m).  

2. άνοιγμα  1,10 m : 13 Τεμάχια. 

   -  έντεκα (11) με φεγγίτη ενδεικτικής διάστασης 0.18x0.70 m  

   -  τρείς (3) χωρίς φεγγίτη.  

3. άνοιγμα  0,90 m :   11 Τεμάχια 

   -  πέντε (5) πόρτες με φεγγίτη ενδεικτικής διάστασης 0.30x0.40 m 

   -  τέσσερεις (4) χωρίς φεγγίτη.  

   - άνοιγμα  0,80 m :   4 Τεμάχια. Όλες με φεγγίτη ενδεικτικής διάστασης 0.30x0.40 m. 

Οι φεγγίτες μπορεί να αποκλίνουν από τις προτεινόμενες διαστάσεις αλλά θα πρέπει να 

προσεγγίζουν την αναλογούμενη επιφάνεια.  

 

6. Ντουλάπες ασθενών. 

Θα ξυθούν, ο ξύλινος σκελετός τα περβάζια και το εσωτερικό των ντουλαπιών, θα 

απομακρυνθούν όλα τα σαθρά και αποκολλημένα χρώματα και θα συντηρηθούν (θα 

στοκαριστούν ώστε να καλυφθούν οι τυχόν ατέλειες). Θα βαφούν με δύο στρώσεις πλαστικού 

χρώματος. Θα αντικατασταθούν οι κλειδαριές (και θα γίνουν λειτουργικές) και τα πόμολα. 

Οι διαστάσεις των ντουλαπιών είναι : 



-τετράκλινος θάλαμος : 1,60x2,08m. 

-τρίκλινος θάλαμος : 1,20x2,08 m. 

 To βάθος των ντουλαπιών είναι 0,45 m. 

Το κάθε πορτάκι είναι διαστάσεων 2,08x0,35 m. 

Συνολικά υπάρχουν εννέα (9) ντουλάπες. Τέσσερεις (4) τετράφυλλες (με τέσσερα(4) πορτάκια 

η καθεμία, τρεις (3) τρίφυλλες (με τρία (3) πορτάκια η καθεμία και μία (1) μονόφυλλη με ένα 

(1) πορτάκι η καθεμία.   

 

7. Ντουλάπες φρεατίων. 

Θα ξυθούν, τα πορτάκια, ο ξύλινος σκελετός και  τα περβάζια, θα απομακρυνθούν όλα τα 

σαθρά και θα συντηρηθούν (θα στοκαριστούν ώστε να καλυφθούν οι τυχόν ατέλειες). Θα 

βαφούν με δύο στρώσεις λαδομπογιά λευκού χρώματος. Συνολικά θα επισκευαστούν επτά (7) 

πόρτες φρεατίων. Το κάθε φρεάτιο είναι εξωτερικών διαστάσεων  περίπου 0,5x2,40 m και 

φέρει δύο πορτάκια,  ένα (1) ύψους περίπου 1,68 m και ένα (1) ύψους περίπου 0,85 m.   

 

8. Κονσόλες ασθενών. 

 Οι κονσόλες κλίνης των ασθενών θα είναι τριών τύπων :  

- Μία (1) μονή, για τον μονόκλινο θάλαμο.   

- Τέσσερεις (4) τριπλές για τους τέσσερεις τρίκλινους θαλάμους. 

- Τέσσερεις (4) τετραπλές για τους τέσσερεις τετράκλινους θαλάμους. 

Η μονάδα κλίνης εσωτερικά θα είναι χωρισμένη σε ανεξάρτητα επισκέψιμα κανάλια στα οποία 

τοποθετούνται: 

• Ο έμμεσος φωτισμός και τα όργανα των φωτιστικών 

• Ο φωτισμός ανάγνωσης και τα όργανα των φωτιστικών 

• Δύο κανάλια ανεξάρτητα για τις  καλωδιώσεις, ένα για τα ασθενή και ένα για τα ισχυρά 

ρεύματα. 

• Οι χαλκοσωλήνες  και οι λήψεις των ιατρικών αερίων και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα 

(διακόπτες, πρίζες κλπ.) τα οποία διαχωρίζονται από καλύμματα αλουμινίου 

Τα προαναφερόμενα κανάλια καλύπτονται με καπάκια από προφίλ αλουμινίου κουμπωτά, 

τα οποία αφαιρούνται εύκολα. 

Η κονσόλα θα τοποθετηθεί: 

• Οριζόντια και επίτοιχα  

 

Η κονσόλα θα χρησιμοποιηθεί σε χώρους νοσηλείας ασθενών. 

 

Η μονάδα μιας κλίνης θα είναι μήκους περίπου 1,80 μ., ενώ για περισσότερες της μιας κλίνης 

αποτελεί ενιαίο σύνολο, μήκους πολλαπλάσιο των 1,80 μ. ανάλογα με τον αριθμό των κλινών. 

 

Η μονάδα, για κάθε κλίνη, περιλαμβάνει τους παρακάτω φωτισμούς: 

▪ Γενικός φωτισμός (άμεσος) με ένα λαμπτήρα LED 4400 lm φωτεινής ισχύος/34W. 

Χειρισμός από διακόπτη επί της κονσόλας. 

▪ Φωτισμός ανάγνωσης (έμμεσος)  με λαμπτήρα LED 1550 lm φωτεινής ισχύος/10.3W, 

χειριζόμενος μέσω ρελαί 24V από μπουτόν που βρίσκεται στο χειριστήριο της κλήσης 

αδελφής. 

 

Όλα τα φωτιστικά είναι πλήρη, προστατεύονται από διαφανή polycarbonate και συνοδεύονται 

με ανταυγαστήρες αλουμινίου. Τα μπάλαστ είναι ηλεκτρονικά. 

 

Η μονάδα περιλαμβάνει για κάθε κλίνη τα παρακάτω εξαρτήματα: 

▪ Λήψεις αερίων (1xO2 και 1x Κενό) τύπου AFNOR 90-116 

▪ Δύο (2) ρευματοδότες ΣΟΥΚΟ ΔΕΗ(λευκού χρώματος) 

▪ Μία (1) τηλεφωνική λήψη RJ 45 cat6 

▪ Μία (1)  λήψη data RJ 45 cat6 

▪ Μία (1) λήψη κλήσης αδελφής 



▪ Κλέμμες συνδέσεως ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

 

Η μονάδα κλίνης είναι εξοπλισμένη, σε χωνευτή διάταξη και σε ξεχωριστό κανάλι, με τις 

λήψεις των ιατρικών αερίων με τις αντίστοιχους χαλκοσωλήνες.  

 

Οι λήψεις των ιατρικών αερίων και κενού, θα είναι διπλής φραγής και κατασκευασμένες 

σύμφωνα με τους κανονισμούς ISO 7396-1.Κάθε λήψη των ιατρικών αερίων θα συνοδεύεται 

από ανεξίτηλη πολυκαρβουνική πινακίδα σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60601-1, με την 

ονομασία, με το χρωματισμό και με το χημικό σύμβολο του αντίστοιχου αερίου. 

 

9. Αντικατάσταση ρευματοδοτών, διακοπτών και φωτιστικών – εξαεριστικών W.C.. 

 

-    Ρευματοδότες- διακόπτες. 

Αντικατάσταση ρευματοδοτών 16Α τύπου σούκο και διακοπτών στις υφιστάμενες θέσεις τους.  

- Τοποθέτηση φωτιστικών οδεύσεων διαφυγής και φωτιστικών ενδείξεων εξόδου 1x8 W με 

βαθμό στεγανότητας ΙΡ65 και συσσωρευτή Ni – Cd με διάρκεια εκφόρτισης 3h. Ανάλογα με 

τη θέση του φωτιστικού σώματος ασφαλείας θα υπάρχει σε αυτό και η κατάλληλη σήμανση 

(ΕΞΟΔΟΣ, ,). 

- Τοποθέτηση φωτιστικών οροφής τύπου LED στιος υφιστάμενες θέσεις τους όπως 

περιγράφονται στη περιγραφή εργασιών του κάθε χώρου.   

Στους χώρους των WC, πάνω από κάθε λεκάνη, θα τοποθετηθεί εξαεριστήρας μπάνιου, με 

χαμηλή στάθμη θορύβου και ικανότητα απαγωγής αέρα 90m3/h.  Η απαγωγή του αέρα θα 

γίνεται μέσω αγωγού κυκλικής διατομής διαμέτρου Φ100mm, που καταλήγει σε υφιστάμενο 

κατακόρυφο αγωγό εντός φρεατίου. 

 

10.   Νιπτήρες – εταζέρες – καθρέπτες. 

Οι νιπτήρες θα είναι πορσελάνης, διαστάσεων 40 x 50cm περίπου, με το σύνολο των 
εξαρτημάτων του πλήρης (με βαλβίδα χρωμέ, γωνιακοί διακόπτες, σπιράλ, με στηρίγματα, 
χωρίς κολώνα και με χρωμέ σιφώνι Φ 1¼ ins), παραδοτέοι σε λειτουργία. 
Οι καθρέπτες τοίχου θα είναι  πάχους 4mm μπιζουτέ, διαστάσεων 80x60cm, μαζί με όλα τα 
είδη εξοπλισμού του πλήρης  και με τις αντίστοιχες  εταζέρες.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ο κάθε συμμετέχων, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες 

Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την 

εφαρμογή τους και θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 

Χαλκιδικής, σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η επαγγελματική του αξιοπιστία, καθώς και οι τεχνικές δυνατότητές 

του, ο συμμετέχων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), πρέπει να προσκομίσει και τα εξής 

δικαιολογητικά:  

 

1) Ο συμμετέχων, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτει την ανάλογη επαγγελματική 

άδεια εγγραφής στο Τ.Ε.Ε. ή στο αντίστοιχο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή να είναι Εργολήπτης Δημοσίων Έργων δηλαδή εγγεγραμμένος στα 

μητρώα ΜΕΕΠ, τάξης Α ή ανώτερης. 

2) Επιπλέον λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών που θα εκτελούνται κατά την λειτουργία 
του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει 3 συμβάσεις προμήθειας και 
τοποθέτησης υλικών για παρεμβάσεις αποκλειστικά σε Νοσοκομεία. Η εμπειρία θα 
αποδεικνύεται με συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο, ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια έργου ή με βεβαιώσεις ορθής 
εκτέλεσης ή ποσοτικής παραλαβής αντίστοιχα. 

 3) Προ της συντάξεως της προσφοράς, ο συμμετέχων θα λάβει γνώση του χώρου και των 

ιδιαίτερων συνθηκών. Για τον λόγο αυτό οι συμμετέχοντες οφείλουν να επισκεφθούν 

τους χώρους των εργασιών συνοδεία τεχνικού  της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου 

να λάβουν γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του Έργου. Στο φάκελο της 

προσφοράς, ο συμμετέχων θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού βεβαίωση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας ότι επισκέφθηκε τους χώρους και προέβει σε επιτόπια εξέταση 

των χώρων και της κατάστασης τους και έλαβε γνώση των συνθηκών, το οποίο θα 
βεβαιώσει προς το νοσοκομείο και εγγράφως.. 

 

Η μη υποβολή  όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, συνιστά  λόγο αποκλεισμού του 

συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.  

 

- Ο συμμετέχων υποχρεούται για τις Η/Μ εργασίες να διαθέσει Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο (με 

κατάθεση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος) Α ειδικότητας 

σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013 με Υ.Δ., επί ποινή αποκλεισμού. 

 

- Ο συμμετέχων υποχρεούται για τις εργασίες που αφορούν το δίκτυο ιατρικών αερίων να 

διαθέσει Τεχνίτη Ιατρικών αερίων ειδικότητας σύμφωνα με το ΠΔ 102/2012 ( με κατάθεση 

βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος) και με Υ.Δ. επί ποινή 

αποκλεισμού . 

 

- Ο συμμετέχων υποχρεούται για τις Η/Μ εργασίες να διαθέσει Τεχνίτη Υδραυλικό (με 

κατάθεση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος ) σύμφωνα με το ΠΔ 

108/2013 και με Υ.Δ. επί ποινή αποκλεισμού. 

 

- Η εργασίες θα επιβλέπονται από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα και από Μηχανολόγο 

ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό τους οποίους θα απασχολήσει ο ανάδοχος, επί ποινή 

αποκλεισμού . 

 
Τα στοιχεία των μηχανικών και τεχνιτών, θα κατατεθούν κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
 



Για διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις 

εργασίες που θα εκτελεσθούν , ή για παραδρομές της Τεχνικής Περιγραφής , ο ανάδοχος 

οφείλει να ζητήσει περεταίρω διευκρινήσεις και πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Νοσοκομείου ( τηλ. 23713-50340), πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στην 

αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις /πληροφορίες και οδηγίες 

που θα δοθούν εκ των υστέρων από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 
 
 

- Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά , τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και 

τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου . Στο τίμημα αυτό θα περιλαμβάνονται όλες οι 

επιβαρύνσεις , εργολαβικό όφελος , απρόβλεπτα κλπ. εκτός του ΦΠΑ 

 

Ο προσφέρων να δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τις συνθήκες του Νοσοκομείου.  
 
Οι προσφορές να είναι επί του συνόλου. 
 
 Η τεχνική υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του προτεινόμενου μειοδότη εφόσον 

διαπιστώσει ότι δεν ακολουθεί τις υποδείξεις, και τις τεχνικές περιγραφές του έργου. 

Οι εργασίες δύναται να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα (70) ημερολογιακών 

ημερών  από  την υπογραφή της σύμβασης . Ο χρονικός προγραμματισμός των 

εργασιών , θα γίνει σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου 

 
 

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ: 
 
Να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, μέχρι την 

παράδοση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να 

εργασθεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία 

του νοσοκομείου. Ο χώρος εργασιών θα σφραγισθεί ερμητικά με ευθύνη του Αναδόχου , 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων .Προστατευτικά – 

διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν ερμητική απομόνωση του εργοταξίου για 

ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων , λόγω οικοδομικών 

εργασιών , βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη. 

 

Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί 

ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε 

βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες 

που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου 

 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη 

των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 

τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση του έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. 

προσωπικό , στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ’αυτό  και υποχρεούται να 

ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο ΙΚΑ και το κατά κατηγορία εργαζομένων 

Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. 
 
 
Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα φύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και 

κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις(νομοθεσία περί δημοσίων 

έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.) φέροντος την ευθύνη 

αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή 

τους. 

 

Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην 

πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα. 



 

Να μετακινεί και να επαναφέρει στην θέση τους είδη εξοπλισμού , γραφεία , ερμάρια εντός 

και εκτός κτιρίου , εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών που έχει αναλάβει. 

 

Να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκομείου. Για οποιαδήποτε 

τροποποίηση κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την 

τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου 

 

Με την ανάθεση των εργασιών νοείται ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και των 

ιδιαίτερων συνθηκών , καθώς και των γενικών και ειδικών όρων και απαιτήσεων της 

παρούσης τεχνικής περιγραφής, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 

Ολοι οι χώροι κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι καθαροί . 

 

Μετά το τέλος των εργασιών να γίνει απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από το 

συνεργείο του αναδόχου σε κάδο με χρέωση του Αναδόχου και απομάκρυνσή του από τον 

χώρο σε χώρο που επιτρέπεται η απόθεση άχρηστων οικοδομικών υλικών. 

 

Ολες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη της ορισθείσας Επιτροπής Επίβλεψης 

και Παραλαβής του Νοσοκομείου. 

 

 

                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 

 

 

                                                                Δρ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο  
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [04080] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση: Πολύγυρος Χαλκιδικής / Πόλη : Πολύγυρος / Ταχ. Κωδικός: [63100  ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κούλελη Χρύσα] 
- Τηλέφωνο: [23713-50207] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [gnxKoylchrysa@1157.syzefxis.gov.gr] 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης, συνοπτικός διαγωνισμός για την ανακαίνηση της 
παλιάς Παθολογικής  προυπ. δαπάνης 74.400€ με ΦΠΑ CPV: [50000000-5] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [04080] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [υπηρεσίες] 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 
 
 
 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 



Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 



δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  



Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς. 

                                         Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

• δωροδοκίαx,xi· 

• απάτηxii· 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 

Β: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 



1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 

  

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής 
του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 



Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 
 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 



 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου 

για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 

1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 



 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


