
1 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 63 /22 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 56 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.600,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (6.129,03 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη: 

(1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει  
(2) Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
(3) Tην αριθ. 6/11-03-2022 (Θ.16) (ΑΔΑ: Ψ14Ξ46906Ω-Ψ1Σ), Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
(4) Το αριθμ. πρωτ. .  4842/4-4-2022 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 22REQ010382367) 
(5) Την αριθμ. Πρωτ: 586/12-4-2022  με Α/Α:763 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΘ1Ζ46906Ω-3ΓΘ και ΑΔΑΜ: 
22REQ010382462 
(6) Tην αριθ. 5042/13.4.2022 Απόφαση Διοικητή Διενέργειας και Αξιολόγησης με ΑΔΑ: ΩΧΣΗ46906Ω-2ΝΩ  για εργασίες 
συντήρησης διαμερίσματος, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου επί της οδού Δωδώνης και Καποδιστρίου 56, προϋπολογισμού 
δαπάνης 7.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (6.129,03 € άνευ ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 
Ορισμού των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφοράς 
 

  

Σας προσκαλεί να καταθέσετε τεχνοοικονομική προσφορά 

για εργασίες συντήρησης διαμερίσματος, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου επί της οδού Δωδώνης και Καποδιστρίου 56, 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  , μέχρι την Τρίτη 19-4-2022 και ώρα 11.00πμ 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ή να σταλεί μέχρι την Τρίτη 

19-4-2022  και ώρα 11.00πμ. 

 Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                          

                                Ιωάννινα, 13-4-2022 

       Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Υ Γ Ε ΙΑ Σ  

     6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

       « Γ .  Χ Α Τ Ζ Η Κ Ω Σ Τ Α »  

 

                               Αριθ. Πρωτ. :5075 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
Τ.Κ.: 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26513 66624 
FAX: 26510 29470 
e-mail:as.vlachonatsiou@gni-hatzikosta.gr  

 

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

            

 
 

  
ΚΟΙΝ: 
1. Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

mailto:e-maill.papazisi@gni-hatzikosta.gr
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Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):   

Ονοματεπώνυμο φυσικού ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού : 

ΠΡΟΣ:  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης:    63/22 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19-4 -2022 - 11:00πμ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 56» 

 

Α. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του 

προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή τους). 

β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς 

και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. 

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της. 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής 

της. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:  

i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι 

αληθή και ακριβή, iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης διαδικασίας. 

 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την τεχνική προσφορά σύμφωνα με το 

Παράρτημα Α. Τεχνική Περιγραφή 

   Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

Η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα κατατεθεί με τιμή σε ευρώ και θα αφορά τα είδη και τις 

υπηρεσίες που περιγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον 

ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.  

 

Η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ζητούμενο είδος για όσες προσφορές πληρούν τις ελάχιστες 

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α. 

Σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4782/2021 (Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), σε περίπτωση που οι 

υποβληθείσες πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα 

έγγραφα, οι συμμετέχουσες εταιρείες κατόπιν σχετικής προσκλήσεως καλούνται να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες/ την τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 

και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών. 

3.    ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικάΙ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή 

θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και τις σχετικές Εγκυκλίους των 

αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος αξίας 4% για υλικά, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος επί καθαρού ποσού. 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών 

λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το 

αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 

  

4.     ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη 

Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016. 

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι.  

      «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

                                                               

                             

                                                                                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά  την εκτέλεση εργασιών  συντήρησης και 

επισκευής  του  ακίνητου  διαμερίσματος  , επί της οδού Δωδώνης και Καποδιστρίου 56, 

ιδιοκτησίας του  Γενικού Νοσοκομείου Γ. Χατζηκώστα . 

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. Τοποθέτηση νέας Θύρας ξύλινη πρεσαριστεί με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm 

Αντικατάσταση πόρτας εισόδου διαμερίσματος. 

2. Λειότριψη και στίλβωση υφιστάμενων δαπέδων από μωσαϊκό ή μάρμαρο 

3. Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου .Επισκευή παρκέτων στα υπνοδωμάτια 

(στοκάρισμα, λειότριψη, στίλβωση). 

4. Αντικατάσταση συρόμενης Ξύλινης πόρτας w.c . Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από 

κόντρα – πλακέ 

5. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

6. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα  

7. Καθαίρεση – αποξήλωση και αντικατάσταση των ειδών υγιεινής  από το WC (νιπτήρας, 

εταζέρα, καθρέπτης, μπαταρία νερού, λεκάνη, καζανάκι,  κ.τ.λ. Η εργασία προβλέπει 

και τη συσσώρευση, φόρτωση, απομάκρυνση και απόρριψη όλων των αχρήστων 

υλικών σε επιτρεπόμενο χώρο. 

8. Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες .Έλεγχος, επισκευή  

συρόμενες μπαλκονόπορτες Αλουμίνιου   γρίλιες . 

9. Καθαίρεση -  Αποκατάσταση  επιχρισμάτων . 

10. Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών  ( μεταλλικών σωμάτων 

καλοριφέρ .) 

11. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Βαφή όλων των χώρων 

(εσωτερικά και εξωτερικά ) του διαμερίσματος . 

12. Βαφή όλων των εξωτερικών μεταλλικών  κατασκευών, (Κάγκελα  ) του διαμερίσματος 

και αντικατάσταση μέρος αυτών από σκουριά ( σαπισμένα ) 

13. Έλεγχος και επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του διαμερίσματος και 

αντικατάσταση των διακοπτών και των ρευματοδοτών. (αντικατάσταση κεντρικό 

ηλεκτρολογικό πίνακα ,ηλεκτρικό κουδούνι πόρτας εισόδου , διακόπτες φωτιστικών  , 

πρίζες , τηλεφώνου & πρίζες Τ.V. ). 
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14. Έλεγχος, επισκευή και καθαρισμός της υδραυλικής εγκατάστασης και του 

αποχετευτικού δικτύου. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες 
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις οδηγίες 
εφαρμογής του κατασκευαστή ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι 
λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. 
 

2. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής σκόνης και θα απομακρυνθούν 
όλα τα υλικά καθαιρέσεων από το κλιμακοστάσιο και όχι από τον ανελκυστήρα.  

 
3. Όλα τα υλικά θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και οι προδιαγραφές της θα 

καλύπτουν τους Ελληνικούς Κανονισμούς ή Ευρωπαϊκούς (ΕΛΟΤ., ISO, DIN, CE 
,κλπ.) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποδεικνύει αυτό με έγγραφα της 
κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας εταιρείας. 

 
4. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές 

που απαιτούν οι Ελληνικοί Κανονισμοί είτε ζητηθούν είτε όχι από την Υπηρεσία και 
είναι υποχρεωμένος να πράττει ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

 

5. Η Υπηρεσία με τα αρμόδια όργανά της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε 
υλικό που η ποιότητά του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας και 
γενικότερα της μελέτης. 

 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά με δαπάνες και ευθύνη του για την 
έκδοση των αναγκαίων αδειών καθώς και των άλλων εγκρίσεων που απαιτούνται 
για την κατασκευή των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων. 
 

7. Ο Ανάδοχος για να πληρωθεί θα πρέπει να έχει σε ισχύ  ασφαλιστική ενημερότητα 
για είσπραξη χρημάτων.  

 
8. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος 

του έργου θα φέρει τη ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη 
μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά 
από τον χώρο εργασίας, γι’ αυτό θα μεριμνά για την τοποθέτηση σημάτων 
κινδύνων ημέρας και νύχτας. Επίσης υποχρεούται να απομακρύνει άμεσα τα 
άχρηστα υλικά από τους χώρους που θα γίνονται οι εργασίες. 

 

9. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, 
εργαλείων και υλικών, στο χώρο του εργοταξίου, για κάθε ατύχημα, σε μη 
εργάσιμες ώρες καθώς και για κάθε ζημιά στα εκτελούμενα έργα ή σε περατωμένα 
τμήματα του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. κλοπή, φθορά κλπ.) μέχρι την 
προσωρινή παραλαβή του έργου. 

 
10. Στο εργοτάξιο θα υπάρχει με ευθύνη του αναδόχου προσωπικός προστατευτικός 

εξοπλισμός, πινακίδες και σήματα ασφάλειας στις θέσεις εργασίας, καθώς και 
απαραίτητη σήμανση ρύθμισης κυκλοφορίας επισκεπτών και εργαζομένων στον 
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αύλειο χώρο του Νοσοκομείου και ειδικότερα στα σημεία από τα οποία που θα 
γίνεται η τροφοδοσία του εργοταξίου με υλικά. 
 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την πλήρη εφαρμογή των παραπάνω και 
γενικότερα για την λήψη των απαραίτητων μέτρων που απαιτούνται σύμφωνα με 
την σχετική νομοθεσία περί δημοσίων έργων ως και εκείνων που εξασφαλίζουν την 
΄΄υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων΄΄. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

               Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνει τμηματικά, θα αρχίσει μετά την υπογραφή της 

σύμβασης και θα διαρκέσει  30  ημερολογιακές ημέρες . 

 
 

Ιωάννινα:  21/03/2022 

Ο   Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

   ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

   ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

    

 

ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 


