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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 
 
 
Το Ψ.N.A. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. έχοντας υπόψη:   

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

2. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9230/776530/6-9-2017 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου, με 
την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για την τοποθέτηση νέας μόνωσης στην ταράτσα του Νοσηλευτικού 
Τμήματος Κουντουριώτειο - Ελλήνων Αμερικής του Νοσοκομείου, 

3. την απόφαση της υπ’ αριθ. 2295/22-12-2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, θέμα 11ο, «Νομιμοποίηση υπογραφών έτους 2017», 

4. την Απόφαση Aνάληψης Yποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 9232/776532/6-9-2017 (ΑΔΑ: 
6A36469Η27-32Ε), ποσού 15.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., 

 
καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ 
ΜΟΝΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ – 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», με προϋπολογισμό 15.000,00 € συμπ/νου 
Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής. 
 
Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.    
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
FAX, email). 

 
2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο 
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα 
Γραμματείας - Πρωτοκόλλου έως 18-9-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ π.μ. 
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Προσφορά που κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφεται στον 
προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

 
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν 

είκοσι (120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. στις 18-9-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου 
θα δηλώνεται: 
α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην 
παρούσα πρόσκληση. 
β) Εφόσον, επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) 
ημερών: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές 
των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

 Φορολογική ενημερότητα. 
 Ασφαλιστική ενημερότητα, για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 
 Εφόσον, πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας 
προθεσμίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως 
επόμενος, στην κατάταξη, συμμετέχων. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης 
παροχής υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να 
ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων 
προσώπων.  

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 
 
Τον ανάδοχο θα  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

1. Για τα υλικά:  

 Φόρος 4% 

 Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας 

 Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% 
 

2. Για τις εργασίες: 

 Φόρος 8% 

 Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας 

 Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% 
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
(https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο 
του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. (www.dromokaiteio.gr).  
 
 
 
                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
                                                                                                               ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 
 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dromokaiteio.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄          
 
          Ψ.Ν.Α  ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ                                                                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

                                                                                                     
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ    

            
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες που πρέπει να γίνουν για  να 
τοποθετηθεί νέα μόνωση ταράτσας επιφάνειας 600 τμ , στο κτήριο Κουντουριώτειο - 
Ελλήνων Αμερικής. Η μόνωση έxει υποστεί φθορές σε πολλά σημεία της επιφάνειας της 
ταράτσας . Το κτήριο αποτελείται από Ισόγειο και Α΄ όροφο ,βρίσκεται σε λειτουργία και 
στεγάζει δυο Νοσηλευτικά τμήματα.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, θα γίνουν προγραμματισμένα μετά από συνεννόηση με 
την τεχνική υπηρεσία ,θα ολοκληρωθούν το αργότερο εντός δεκαπέντε( 15) ημερών και 
είναι οι εξής: 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης τύπου SBS, βάρους τουλάχιστον 4,5 
κιλών/μ2, εύκαμπτη στους -20 °C, με οπλισμό πολυεστερικού πλέγματος και 
επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση εξαεριστήρων ανά 30μ2 σε όλη την επιφάνεια της 
μόνωσης. Στα σημεία που θα τοποθετούνται θα γίνεται τοπική αποξήλωση του 
υπάρχοντος ασφαλτόπανου. 

 Αποξήλωση των φύλλων αλουμινίου που είναι επικολλημένο πάνω στο 
ασφαλτόπανο της υπάρχουσας μόνωσης πριν την επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι . 

 Αποξήλωση της υπάρχουσας μόνωσης όπου απαιτείται. 

 Τοπικές επισκευές με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα τόσο στο δάπεδο όσο και στα 
σημεία των στηθαίων που είναι αποσαθρωμένα και σε λοιπά σημεία που 
επιβάλλεται η αποκατάσταση τους πριν την τοποθέτηση της νέας μεμβράνης. 

 Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και σαθρά στοιχεία. 

 Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι ως αστάρωμα για την επικόλληση των νέων 
μεμβρανών. 

 Η συγκόλληση των  νέων μεμβρανών θα γίνει με φλόγιστρο και  η αλληλοεπικάλυψη 
τους θα είναι κατά 10εκ. το λιγότερο. Επιπλέον, στις ενώσεις μετά την τοποθέτησή 
τους, θα γίνει επάλειψη σε πλάτος 10 εκ  με υλικό πολιουρεθανικής βάσης ή 
ελαστομερές .  

 Η μεμβράνη θα ανέρχεται στις περιμετρικές κατακόρυφες επιφάνειες σε ύψος 20 εκ. 
και θα επικαλύπτει η μία την άλλη κατά 10 εκ. Στις υδρορροές θα γίνεται ειδική 
επεξεργασία και σε ευαίσθητα σημεία (πχ βάσεις καμινάδων, βάσεις στήριξης 
ηλιακών συλλεκτών , εξαερισμών κλπ) θα γίνεται ενίσχυση της μεμβράνης με 
ασφαλτική μαστίχη. 

 Το τελείωμα των μεμβρανών στα στηθαία του δώματος, θα καλυφθεί επιπλέον  με  
δεύτερο τμήμα μεμβράνης μήκους 30εκ τουλάχιστον που θα ξεκινάει, 10 εκ πάνω 
από το τελείωμα της πρώτης και θα καταλήγει στο δώμα. Το πρόσθετο τμήμα μετά 
την τοποθέτησή του θα στερεωθεί στο πάνω μέρος με λάμα αλουμινίου και βύσματα 
ώστε να παρέχει επιπλέον συγκράτηση έναντι των καιρικών φαινομένων . 
Η στέψη της θα καλυφθεί με πολυουρεθανική μαστίχη. 
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Λοιπές υποχρεώσεις 

 Οι ενδιαφερόμενοι: 
-   Πριν  υποβάλλουν  την προσφορά τους έχουν υποχρέωση να επισκεφτούν το                 
χώρο στον οποίο θα γίνουν οι εργασίες ώστε να λάβουν τις ακριβείς διαστάσεις της 
επιφάνειας που θα γίνει η μόνωση και να  διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών 
και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης 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 ώστε οι εργασίες να γίνονται με τρόπο        

ασφαλή τόσο για τους ασθενείς και το προσωπικό όσο και για τους 
παρευρισκόμενους στο χώρο εργασίας και τις εγκαταστάσεις . 

- 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.  

- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών  θα απομακρύνει από το χώρο εργασίας όλα 

τα υλικά που προέρχονται από αυτές και θα τον παραδώσει καθαρό.  

 
                                                                     Ο Συντάξας                                                                                                       

                     
                                                                                                                                                                                                                   

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ                                                                                               
       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                                                                                                                                    
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