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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     
Ψ.Ν.Α.   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»     
 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ 
TMHMA :    OIKONOMIKOY                  ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:14071/751281  
 
  
       ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

                          (συλλογή  κλειστών προσφορών)                                                   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ( 20.000,00 €) 

ΕYΡΩ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. 

            

 

                                                    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
        ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                   

 

          

 

 

 

 

  

  

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΕΜΠΤΗ 10/12/2015 & ώρα 

09:00 π.μ. 

 

             ΝΑΙ 

 

     

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 10/12/2015 & ώρα 

10:00 π.μ. 
                       

 

 

       ΚΑΕ      0899     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (φεκ 19/Α/95) “Προμήθειες του 

Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.  
3. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. 

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/25-5-89). 
4. Την υπ΄ αριθ. 14070/751280/3-12-2015 έγκριση Προέδρου 

του ΔΣ του Νοσοκομείου. 
 
 
                                    
                                      Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 
 

Διαγωνισμό με διαδικασίες απ’ ευθείας ανάθεσης (συλλογή κλειστών 
προσφορών)  για την αποκατάσταση του οδοστρώματος εντός του 
Νοσοκομείου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις 
όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ  1Ο  
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.  
 
ΑΡΘΡΟ  2Ο  
   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 

1. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην 
Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί 
τους χώρους του μειοδότη μετά από συνεννόηση, ώστε να διαπιστώσει & να 
ελέγξει την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών πριν τη σύναψη της 
σύμβασης. 
      Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα 
πρωτοκολληθούν. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην 
προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  
  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 
ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς. 
  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία μας πριν από τη λήξη αυτής για 60 ημερολογιακές ημέρες πλέον του 
διαστήματος των 60 ημερών. 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο  
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας ή εργολαβίας σε άλλον 
(υπεργολαβία). 
   
ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής: 
Α)  Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ  (χωρίς Φ.Π.Α.) 
Β)  Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής) 
Γ)  Συνολική τιμή συμπ/νου Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  
  Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, την 
πιστοποίηση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή 
του Νοσοκομείου και  τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την 
υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  
  Τον Προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο 
ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου  Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  
1. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 
2. Το παράρτημα Α’ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 
 
 
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
                                                                      ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
  
 
 
 
                                                                       ΙΣΙΔΩΡΟΣ   ΠΡΩΙΟΣ                                                                                                                                         
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                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄   
 
 
 
 
Ψ.Ν.Α  ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  
 
 
                                                                                     Χαϊδάρι : 30 / 11 / 2015 

 
 
   

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες που πρέπει να γίνουν για 
την αποκατάσταση υφιστάμενων τμημάτων ασφαλτοτάπητα, και την 
κατασκευή νέου  σε δρόμους και τμήματα του περιβάλλοντα χώρου με 
τσιμέντο και χώμα.  
Ο ασφαλτοτάπητας θα είναι συμπυκνωμένου πάχους 0,05m  / ΑΣ 12,5. 
Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, η εξάλειψη ανωμαλιών, φθορών, 
λακκούβων, το γέμισμα καθισμένων τμημάτων (μερεμέτια) κλπ.  
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Τα τμήματα στα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι συνολικής επιφάνειας 
1.500Μ2 και είναι τα εξής: 
 

 Το τμήμα του οδικού άξονα μεταξύ Εκκλησίας και Καφενείου στρωμένο 
με άσφαλτο συνολικής επιφάνειας 250 m2 

 Το τμήμα από το Τυπογραφείο ως και τα Εξωτερικά Ιατρεία στρωμένο 
με τσιμέντο συνολικής επιφάνειας1020m2 

 Το τμήμα του περιβάλλοντα χώρου στην ανατολική πλευρά του 
Καφενείου που είναι με χώμα  συνολικής επιφάνειας 150m2 

 Διάφορα μικρά τμήματα οδοστρώματος (μερεμέτια) στο περιβάλλοντα 
χώρο στρωμένα με άσφαλτο συνολικής επιφάνειας 80m2 

Στις εργασίες για την αποκατάσταση και την κατασκευή νέου 
ασφαλτοτάπητα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, κάθε είδους 
μηχανήματα – οχήματα,  και ότι άλλο είναι απαραίτητο, από την έναρξη 
έως την πλήρη αποπεράτωση της ασφαλτόστρωσης. 
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Οι εργασίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι η εξυγίανση του 
οδοστρώματος, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του, το γέμισμα 
των λακκούβων με 3Α , η διάνοιξη οπών σε τακτά πυκνά διαστήματα  στα 
τμήματα που απαιτείται ,η επάλειψη με συγκολλητική στρώση, το 
στρώσιμο του ασφαλτοτάπητα και  η καλή και έντεχνη ανύψωση της 
στάθμης όλων των φρεατίων στην νέα στάθμη  του οδοστρώματος. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να δοθεί προσοχή, στην 
ομοιόμορφη κατανομή του πάχους του μίγματος του ασφαλτοτάπητα σε 
όλη την επιφάνεια, του τμήματος που θα ασφαλτοστρωθεί και στις κλίσεις 
για την απορροή των όμβριων.  
Σε κάθε περίπτωση η εργασία για την αποκατάσταση λακούβων, 
καθιζήσεων κλπ θα γίνεται πριν την ασφαλτική στρώση όπως και η 
ασφαλτόστρωση  θα γίνεται έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται η φυσική 
απορροή όμβριων υδάτων επιφανειακά χωρίς να δημιουργείται κανένας 
κίνδυνος εισροής υδάτων σε χώρους και κτήρια. 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι: 
-  Πριν  υποβάλλουν  την προσφορά τους έχουν υποχρέωση να 
επισκεφτούν το Νοσοκομείο και να δουν τους χώρους που θα γίνουν οι 
εργασίες ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών και του 
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους. 
-  Στην προσφορά τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως όσα 
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. 

 
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος : 
- Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, έχοντας 

την απόλυτη ευθύνη καθ΄όλη την διάρκεια των εργασιών, τόσο για την 
ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, όσο και για τους 
παρευρισκόμενους στους χώρους εργασίας . 

      -     Να προμηθεύσει και να μεταφέρει όλα τα υλικά επί τόπου του έργου 
-     Να απομακρύνει - μεταφέρει ότι άχρηστο υλικό προκύψει από τις 
εργασίες σε χώρο εντός του Νοσοκομείου που θα υποδείξει η τεχνική 
υπηρεσία. 
- Να αποκαταστήσει κάθε ζημιά, βλάβη ή φθορά που θα προκληθεί από 

την εκτέλεση των εργασιών.  
            Η εργασία και τα υλικά που θα χρειαστούν θα βαρύνουν αποκλειστικά   
αυτόν. 

- Να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός 15 ημέρων το αργότερο από την 
υπογραφή της σύμβασης.  

- Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδώσει τους χώρους καθαρούς 
και έτοιμους για χρήση. 
 

                                                                Ο Συντάξας 
 

                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ 
 
  

                                                          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  
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