
 

 

 

  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                                       Αθήνα 02-11-2022 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                       Απιθμ. Ππωη. 15272 

            «Η ΔΛΠΙ»                                                                    

                                                                                                            Αναπηηηέα ζηο Κ.Η.Μ.ΓΗ.. και ζηη Γιαύγεια 

 

                                                        Ππορ ηιρ εηαιπείερ: 

       ΒΔΡΒΑΙΝΙΩΣΗ  ΣΑΤΡΟ   email : stvervainiotis@gmail.com 

                                                    ΓΗΜΗΣΡΙΟ Σ. ΚΑΡΛΗ email :dimitris.skarlis69@gmail.com 

                                                    ΓΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΒΑ. email : peter-petros@live.com 

 

 

Θέμα:  Ππόζκληζη καηάθεζηρ πποζθοπών για ηην παποσή ςπηπεζιών επιζκεςήρ ηων ηεγών ζηο 

Απσείο ηος Νοζοκομείος  

Σο ΓΝΑ « Η ΔΛΠΙ» , πποηίθεηαι να πποβεί ζηην ζςλλογή πποζθοπών για ηην παποσή ςπηπεζιών 

επιζκεςήρ ηων ηεγών ζηο Απσείο ηος Νοζοκομείος  

.   

      ΚΑΔ  0863 

     α/α Κωδ. Αιηήμαηορ  . Πεπιγπαθή είδοςρ 
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Σ.Σ  110 

 

παποσή ςπηπεζιών επιζκεςήρ 

ηων ηεγών ζηο Απσείο ηος 

Νοζοκομείος  

 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ: 

 3.600,00 € ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΩΝ ΣΕΓΩΝ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
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τη ςτζγη του Αρχείου του Νοςοκομείου επιφάνειασ 4,00*8,00=32 τ.μ. λόγω του ότι 

δημιουργείται ςυχνά πλημμφρα ςτον χώρο, πρζπει να γίνει ξήλωμα ςτα κεραμίδια και 

απομάκρυνςη των ςπαςμζνων με χρήςη κάδου.  

 

Κατόπιν τοφτου είναι αναγκαία η τοποθζτηςη πάνελ πολυουρεθάνησ και περιμετρικοφ 

λουκιοφ ζτςι ώςτε να ενώνεται με το όμορο κτίριο και επίςησ τοποθζτηςη υδρορροήσ ζωσ 

το ζδαφοσ.  

 

Είναι απαραίτητη η ςτεγάνωςη ςτισ γωνίεσ με αςφαλτόπανο. 

 

την οροφή του διπλανοφ isobox κρίνεται απαραίτητη η αντικατάςταςη του 

πολυκαρβονικοφ επιφάνειασ 3,50*5,50=19,25 τ.μ. και ςτεγάνωςη με ειδική μονωτική κόλλα 

ςτισ βίδεσ πακτώςεωσ. 

Θα προηγηθεί καθαριςμόσ των υδρορροών και των δφο οροφών από κλαδιά, φφλλα κ.λπ.. 

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή τησ προςφοράσ τουσ ζχουν υποχρζωςη να 

επιςκεφτοφν τον χώρο τον οποίο θα γίνουν οι εργαςίεσ, ώςτε να διαμορφώςουν πλήρη 

εικόνα των εργαςιών και θα λαμβάνουν βεβαίωςη από την Σεχνική Τπηρεςία, την οποία θα 

καταθζτουν με την προςφορά τουσ επί ποινή αποκλειςμοφ. 

Χρονική διάρκεια εργαςιών: 8 ημζρεσ. 

ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 

1. Θα αποθατασταζεί θάζε δεκηά, βιάβε ή υζορά που ζα προθιεζεί από τελ 

εθτέιεσε τωλ εργασηώλ. 

 
 

Εκτιμώμενο κόςτοσ: 3.600,00 €  πλζον Φ.Π.Α.  

Οι εργαςίεσ θα εκτελεςθοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ τζχνησ, τησ επιςτήμησ και τησ 

εμπειρίασ. 

Θα ληφθοφν όλα τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ και προφυλάξεισ.  

Οι χώροι θα παραδοθοφν καθαροί κι ζτοιμοι για χρήςη.       

 

     Οι καηαηεθείζερ πποζθοπέρ  ζηο Ππωηόκολλο θα ζςνοδεύονηαι ςποσπεωηικά από: 
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 Θεωπημένα ανηίγπαθα πληπεξοςζίος ή καηαζηαηικού ή Φ.Δ.Κ. κλπ. όπος πηηά θα αναθέπεηαι η 

εξοςζιοδόηηζη ηος δικαιώμαηορ ηηρ ςπογπαθήρ ηων ζςμβάζεων από ηον ςπογπάθονηα. 

 Φοπολογική ενημεπόηηηα 

 Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα 

 Απόζπαζμα Ποινικού Μηηπώος 

 Τπεύθςνη Γήλωζη ηος αναδόσος όηι θα εκηελεζθούν όλερ οι επγαζίερ ζύμθωνα με ηοςρ  όποςρ 

ηηρ παπούζαρ  ππόζκληζηρ   

 

 

Οι πποζθοπέρ θα ςποβάλλονηαι ζηα email : ekalampaliki@elpis.gr – promithion@elpis.gr  από ηην 

ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ  ζηο Κ.Η.Μ.Γ.Η.. και ζηη Γιαύγεια και μέσπι 10-11-2022 και ώπα 

14.00μ.μ  .  

Σηλέθωνο επικοινωνίαρ :2132039136            

 

         

Κοινοποίηζη                                                                                                                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

Γπ. Ππομηθειών                                                                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΥΑΛΒΑΣΙΩΣΗ  
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