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ΘΕΜΑ: «Φ57/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για εργασίες διαμόρφωσης χώρων για την κάλυψη των 

αναγκών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στον 6ο όροφο του οκταώροφου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 45259000-7 Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων), προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 5.160,88 € συμπ/νου ΦΠΑ  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν.4412/8-8-16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  [προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]. 

2. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του 

άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

4. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014), «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις». 

5. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29.05.13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις». 

6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

7. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

8. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων….. και 

άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

9. Τον ν.3329/2005 (ΦΕΚ /81 Α/ 2005) «Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» 

10. Το υπ. αρ. πρωτ. 40/31-01-2018 Αίτημα προμήθειας από τον Προϊστάμενο της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής. 

11. Την υπ. αρ. πρωτ 5565/02-04-2018 Απόφαση Διοικήτριας για συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών. (ΑΔΑ: ΨΦΗΓ4690ΩΣ-5Ξ6) 

12. Το υπ. αρ. πρωτ. 6120/16.04.2018 Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών. 

13. Την υπ. αρ. Υ4α/11974/2013 (Β’ 299) Κ.Υ.Α σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως ισχύει. 
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14. Την υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Διοικήτριας στο ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250/19.05.2016). 

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 

5.160,88€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» σύμφωνα με την υπ. αρ. 606/17.04.2018 Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (ΑΔΑ: 64Κ14690ΩΣ-ΗΙ4, ΑΔΑΜ:18REQ_____________) 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα, να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την παροχή 

των υπηρεσιών του Παραρτήματος Α της παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Φ57/2018 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για εργασίες διαμόρφωσης χώρων για την κάλυψη των αναγκών της 

Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στον 6ο όροφο του οκταώροφου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 45259000-7 Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων), προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.160,88 

€ συμπ/νου ΦΠΑ  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή)», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου μέχρι την Παρασκευή 18 Μαϊου   

2018 και ώρα 15:00μ.μ.  

2. Ημερομηνία Διενέργειας την Δευτέρα  21 Μαϊου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές που υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

3. Ερωτήματα για διευκρινίσεις θα υποβάλλονται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr και 

θα απαντώνται αρμοδίως. 

4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Τμηματικές ή εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

5. Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε κλειστό 

φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται:  

5.1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς β) οι προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις 

παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες 

από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

5.2. Τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» πιστοποιητικά. 

5.3. Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται κατ’ ελάχιστον η τιμή του προσφέροντος 

για κάθε υπηρεσία με τη συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας.  

5.4. Καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

5.4.1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην 

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, 

προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε 

αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο 
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έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, για τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

5.4.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

Ειδικά για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

5.4.3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των 

φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

5.4.4. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 

ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 

6. Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα: Για την παροχή των υπηρεσιών θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν με 

διάρκεια σύμβασης δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες. 

7.  Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών ορίων που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Ν.4412/16.  

8. Προϋπολογισμός δαπάνης: Η συνολική δαπάνη για την ανάθεση της υπηρεσίας δεν δύναται να υπερβεί το ποσό 

των 5.160,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

9. Η κατακύρωση του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου των εργασιών μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

10. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ και μετά την πλήρη ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της υπηρεσίας, η 

οποία θα πιστοποιείται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής και την 

προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. 

11. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην διαδρομή 

www.hippocratio.gr  Τμήμα Προμηθειών  Τεχνικές Εργασίες Ανταλλακτικά. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: Έντεκα (11) σελίδες 
-Παράρτημα Α: Τεχνικές προδιαγραφές 
-Παράρτημα Β :Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 Εσωτερική διανομή: 
 - Τμήμα Προμηθειών 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

http://www.hippocratio.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΟΚΤΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες που θα εκτελεστούν στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική στον 6ο όροφο του Οκταώροφου Κτιρίου: 

 

1. Εγκατάσταση συρόμενης θύρας μεταξύ του γραφείου διευθυντή κ. Τ. και του γραφείου του πρώην διευθυντή 

κ. Ο. στα Χειρουργεία Καρδιάς.    

2. Εγκατάσταση πυράντοχης ανοιγόμενης θύρας με έλεγχο πρόσβασης στο πλατύσκαλο του 6ου ορόφου του 

Οκταώροφου Κτιρίου. 

3. Διαμόρφωση χώρου γραφείων ιατρών στα Χειρουργεία Καρδιάς για δημιουργία τεσσάρων (4) θέσεων 

εργασίας. 

4. Διαμόρφωση χώρου γραφείου ειδικευομένων ιατρών και εξεταστηρίου στην Καρδιοχειρουργική Κλινική.  

 

Αναλυτικά θα κατασκευαστούν τα ακόλουθα: 
 

• Κατασκευή συρόμενης θύρας 

Θα κατασκευαστεί θύρα, μονόφυλλη, πρεσαριστή, με κάσα από MDF, με επικάλυψη LAMINATE, συρόμενη, 

πλήρως τοποθετημένη (οδηγός, πόμολο, κλπ.), διαστάσεων 0,90μ x 2,20μ περίπου, χρωματισμού επιλογής της 

Επίβλεψης, στην τοιχοποιία γυψοσανίδας μεταξύ των γραφείων διευθυντή κ. Τ. και του γραφείου του πρώην 
διευθυντή κ. Ο. στα Χειρουργεία Καρδιάς. 

Στην παραπάνω κατασκευή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του ανοίγματος επί της υφιστάμενης τοιχοποιίας από 
γυψοσανίδα, η τοποθέτηση της θύρας και των μηχανισμών κίνησης αυτής,  η αποκατάσταση της τοιχοποιίας 

(στοκάρισμα, χρωματισμός κτλ.), η αποκατάσταση του δαπέδου και όλες οι οικοδομικές εργασίες που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της.  
 

• Εγκατάσταση πυράντοχης ανοιγόμενης θύρας με έλεγχο πρόσβασης  

Θα εγκατασταθεί θύρα πυράντοχη, μονόφυλλη, ανοιγόμενη, με φεγγίτη,  πλήρως τοποθετημένη, διαστάσεων 

1,00μ x 2,20μ περίπου, με γραπτό πιστοποιητικό σύμφωνα με το ΕΝ 1634-1 στο άνοιγμα του πλατύσκαλου του 
6ου ορόφου του Οκταώροφου Κτιρίου προς την είσοδο της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. 

Η πυράντοχη πόρτα θα έχει δείκτη πυραντίστασης ΕΙ 120’ κατά ΕΝ 1634-1 και θα είναι αντιστρέψιμη (δηλαδή η 

φορά της μπορεί να γίνει δεξιά ή αριστερή). Το  σώμα της πόρτας θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα 

εξωτερικά και εσωτερικά (τύπου σάντουιτς) πάχους 0,8 χιλιοστών και θα διαθέτει πυράντοχο υλικό εσωτερικά. 

Συνολικό πάχος 60mm. Βάρος 150kg/m3. 

Κάσα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 15/10mm με υποδοχή για λάστιχο. Κλειδαριά πυράντοχη, τύπου 

patent, η οποία μπορεί να δεχθεί κύλινδρο 40x40. Δύο μεντεσέδες πυρασφαλείας (ο ένας με ελατήριο για την 

επαναφορά) και σούστα επαναφοράς. Πείρο ασφαλείας που διαπερνά την κάσα στην πλευρά των μεντεσέδων. 

Πόμολα πυράντοχα με εσωτερική ατσάλινη επένδυση και επιστόμια μαύρου χρώματος. Περιμετρικά ειδική ταινία 

στεγάνωσης. Μεταλλική πινακίδα (ταυτότητα πόρτας) που αναφέρει το χρόνο πυραντίστασης, τον αριθμό του 

πιστοποιητικού και τον κατασκευαστή. Βαφή με εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών απόχρωσης και χρώμα επιλογής 

της Επίβλεψης.  

Η θύρα θα διαθέτει φεγγίτη με τζάμι πυρασφαλείας στο πάνω μέρος της ενδεικτικής διάστασης Φ40(cm).  

Το άνοιγμα της θύρας από την πλευρά του πλατύσκαλου του 6ου ορόφου θα γίνεται με τη χρήση μαγνητικής 

κάρτας μέσω καρτο-αναγνώστη (ή εναλλακτικά μέσω πληκτρολογίου) που θα τοποθετηθεί σε προσβάσιμο 

σημείο πλησίον της θύρας και από την πλευρά της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής μέσω αισθητήρα αφής (magic 

switch) που θα τοποθετηθεί σε προσβάσιμο σημείο πλησίον της θύρας.  
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Στην παραπάνω εγκατάσταση περιλαμβάνεται η τοποθέτηση της θύρας, η τοποθέτηση και διασύνδεση των 

μηχανισμών ανοίγματος της πόρτας (κυπρί, καρτο-αναγνώστης, μπουτόν κτλ.) η αποκατάσταση της τοιχοποιίας 
(στοκάρισμα, χρωματισμός κτλ.) και όλες οι οικοδομικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την έντεχνη 

ολοκλήρωση της.  

Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση του υφιστάμενου τοιχοπετάσματος αλουμινίου και της θύρας αλουμινίου 
συνολικών διαστάσεων 2,00μ x 2,50μ στον εσωτερικό διάδρομο της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής.   

Απομάκρυνση όλων των αποξηλωθέντων υλικών σε κατάλληλο κάδο αποκομιδής.  
 

 

• Διαμόρφωση χώρου γραφείου ιατρών στα Χειρουργεία Καρδιάς  

Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου γραφείου ιατρών στα Χειρουργεία Καρδιάς περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
εργασίες: 

o Τοποθέτηση ενός (1) επιδαπέδιου διαχωριστικού υαλοπετάσματος που θα διαχωρίζει τον υφιστάμενο χώρο 

σε δύο (2) μέρη, διαστάσεων 3,50μ x 2,00μ (πλάτος x ύψος). [Σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο] 

o Τοποθέτηση τεσσάρων (4) επιδαπέδιων διαχωριστικών υαλοπετασμάτων που θα διαχωρίζουν τις θέσεις 
εργασίας στα ανωτέρω μέρη διαστάσεων 1,20μ x 2,00μ (πλάτος x ύψος) έκαστο. [Σύμφωνα με το συνημμένο 

σχέδιο] 

Ο σκελετός του διαχωριστικού υαλοπετάσματος θα αποτελείται από προφίλ αλουμινίου φυσικής ανοδίωσης και 
θα στηρίζεται σε χαλύβδινα ημικυκλικά πέλματα βαμμένα ηλεκτροστατικά σε ασημί ή ματ απόχρωση τα οποία 

θα μπορούν να βιδωθούν στο δάπεδο. 
Το υαλοπέτασμα θα αποτελείται από υλικό plexiglass (διάφανο, αμμοβολισμένο ή χρωματιστό) ή μελαμίνη σε 

χρωματισμό σύμφωνα με την επιλογή της Επίβλεψης. Το υαλοπέτασμα θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφωθεί 

με διαφορετικό υλικό στο κάτω και το πάνω μέρος του, δηλαδή επιλογή μελαμίνης ή plexiglass οποιασδήποτε 
απόχρωσης στο κάτω μέρος (μέχρι ύψους περίπου 1,20μ) και plexiglass στο πάνω σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της Επίβλεψης. 
 

o Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

- Διαχωρισμός των τεσσάρων (4) φωτιστικών σωμάτων χώρου σε ομάδες των δύο (2) φωτιστικών σωμάτων.  

Θα κατανεμηθούν από δύο (2) φωτιστικά σώματα σε κάθε μέρος του υπό διαμόρφωση χώρου και θα 

τοποθετηθεί διακόπτης κομιτατέρ για τον έλεγχο τους.   

- Προσθήκη ρευματοδοτών, λήψεων τηλεφώνου και data για την κάλυψη δύο (2) επιπλέον θέσεων εργασίας. 

Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν δύο (2) ρευματοδότες, μία (1) λήψη τηλεφώνου και μία (1) λήψη data σε κάθε 

θέση εργασίας. 

Ο διακόπτης φωτισμού, οι ρευματοδότες και λήψεις τηλεφώνου και data που θα τοποθετηθούν θα είναι 
χωνευτού τύπου και θα εγκατασταθούν  στα τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας του χώρου. Οι ρευματοδότες που 

θα εγκατασταθούν θα είναι τύπου SCHUKO, έντασης 16Α. Οι λήψεις data θα είναι τύπου RJ45, κατ. 6e. και οι 
τηλεφωνικές λήψεις θα είναι τύπου RJ11, κατ. 6e. 

Η ακριβής θέση των ρευματοδοτών, των λήψεων data και τηλεφώνου θα καθοριστεί από την Επίβλεψη. 

Οι νέες γραμμές ρευματοδοτών θα τροφοδοτούνται από τον πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα του 6ου ορόφου, οι 
λήψεις τηλεφώνου από τον πλησιέστερο τηλεφωνικό κατανεμητή του 6ου ορόφου και οι λήψεις data από το 

πλησιέστερο rack του 6ου ορόφου. 
 

• Διαμόρφωση χώρου γραφείου ειδικευομένων ιατρών – εξεταστηρίου Καρδιοχειρουργικής 

Κλινικής 

Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου γραφείου ειδικευομένων ιατρών – εξεταστηρίου Καρδιοχειρουργικής 

Κλινικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 
 

o Κατασκευή τοιχοπετάσματος από γυψοσανίδα που θα διαχωρίζει τους χώρους του γραφείου ειδικευομένων 
ιατρών και του εξεταστηρίου. Το τοιχοπέτασμα θα έχει διαστάσεις 3,20μ x 2,40μ (πλάτος x ύψος). [Σύμφωνα 

με το συνημμένο σχέδιο] 
 

o Οι συναρμογές των τοίχων από γυψοσανίδα με το δάπεδο και την οροφή/ψευδοροφή θα διαμορφωθούν 

κατάλληλα με τη χρήση ξύλινων σοβατεπιών ύψους τουλάχιστον 6cm και ανάλογων γωνιόκρανων ή σκοτιών 

μεταλλικών αντίστοιχα. 
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o Δρομική τοιχοποιία από γυψοσανίδα πάχους 12mm πλήρως τοποθετημένη με τα αντίστοιχα υλικά 

στερέωσης (στρωτήρες- ορθοστάτες ανά 40cm – γωνιόκρανα - μονωτικό υλικό (πετροβάμβακας πάχους 5cm). 
Επιφάνεια προς κατασκευή 3,20mΧ2,40m= 7,60 m2 περίπου. 

 

o Στο ανωτέρω τοιχοπέτασμα θα εμπεριέχεται υαλοπίνακας διαστάσεων 1,40μ x 1,00μ (πλάτος x ύψος), με 

πλαίσιο αλουμινίου λευκού χρώματος, τοποθετημένου σε ύψος 1,20μ περίπου από το δάπεδο. Ο υαλοπίνακας 

θα αποτελείται από διπλά κρύσταλλα, αδιαφανή με αμμοβολή, πάχους 5mm +κενό 8mm + 5mm. Η αμμοβολή 

γίνεται στο ένα τζάμι, το οποίο τοποθετείται με την αδρή του επιφάνεια στο εσωτερικό κενό. 

o Στο ανωτέρω τοιχοπέτασμα θα δημιουργηθεί άνοιγμα διαστάσεων 0,90μ x 2,20μ (πλάτος x ύψος). Στο 

παραπάνω άνοιγμα θα τοποθετηθεί θύρα, μονόφυλλη, πρεσαριστή, με κάσα από MDF, με επικάλυψη LAMINATE, 

συρόμενη, πλήρως τοποθετημένη (οδηγός, πόμολο, κλπ.), διαστάσεων 0,80μ x 2,20μ περίπου, χρωματισμού 

επιλογής της Επίβλεψης. [Σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο] 

o Χρωματισμός τοιχοπετάσματος γυψοσανίδας: Τρίψιμο, στοκάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα και πέρασμα δύο 

(2) χεριών με οικολογικό πλαστικό χρώμα, επιφανείας 9,00m² περίπου. 

o Χρωματισμός τοιχοποιίας χώρου: Απόξεση παλαιών χρωματισμών (όπου είναι απαραίτητο), τρίψιμο, 

στοκάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα και πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογικό πλαστικό χρώμα, επιφάνειας 

50,00m² περίπου.  

o Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών θυρών μετά των κασωμάτων τους:  Τρίψιμο – στοκάρισμα - αστάρωμα 
τοπικά και πέρασμα με ριπολίνη νεφτιού. Μία (1) μονόφυλλη εσωτερική θύρα 1,00μ x 2,10μ. 

 

• Ξυλουργικές Εργασίες 

Στον υφιστάμενο χώρο υπάρχουν πέντε (5) θέσεις εργασίας με αντίστοιχα τμήματα ξύλινων πάγκων εργασίας. 

Τα ανωτέρω τμήματα των ξύλινων πάγκων θα τροποποιηθούν (διαχωρισμός, προσθήκη πλαϊνών τεμαχίων 

στήριξης κτλ.) ώστε να προσαρμοστούν στη νέα διάταξη του χώρου.     
 

• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου θα τροποποιηθεί ως εξής: 

- Προσθήκη ενός φωτιστικού φθορισμού οροφής 4x18W. 

- Διαχωρισμός φωτιστικών σωμάτων χώρου εξεταστηρίου και χώρου γραφείου ειδικευομένων ιατρών. Θα 

κατανεμηθούν από δύο (2) φωτιστικά σώματα σε κάθε χώρο με ανεξάρτητο μονοπολικό διακόπτη για το χειρισμό 

αυτών. 

- Προσθήκη ρευματοδοτών ώστε κάθε θέση εργασίας να διαθέτει από δύο (2) ρευματοδότες. 

- Προσθήκη λήψεων data ώστε κάθε θέση εργασίας να διαθέτει από μία (1) λήψη data. 

Οι επιπλέον διακόπτες φωτισμού, ρευματοδότες και λήψεις data θα είναι τοποθετημένα επί των ηλεκτρολογικών 

καναλιών. Οι ρευματοδότες που θα εγκατασταθούν θα είναι τύπου SCHUKO, έντασης 16Α. Οι λήψεις data θα 
είναι τύπου RJ45, κατ. 6e. και οι τηλεφωνικές λήψεις θα είναι τύπου RJ11, κατ. 6e. 

 

Οι νέες ορατές καλωδιώσεις ρευματοδοτών και λήψεων data θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα επίτοιχα κανάλια 
τύπου Legrand διαστάσεων 105/50. Η ακριβής θέση των λήψεων data και τηλεφώνου θα καθοριστεί από την 

Επίβλεψη. 
 

Οι νέες γραμμές ρευματοδοτών θα τροφοδοτούνται από τον πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα του 6ου ορόφου και 
οι λήψεις data από το πλησιέστερο rack του 6ου ορόφου. 

 

Το διαφανοσκόπιο θα μεταφερθεί στο χώρου του εξεταστηρίου. 
 

Εφόσον απαιτηθεί θα γίνει επανατοποθέτηση των επίτοιχων ντουλαπιών του χώρου. 
 

Η κονσόλα κλίνης ασθενών θα παραμείνει στο χώρο δημιουργώντας κατάλληλο άνοιγμα ή  διαμόρφωση στο 

τοιχοπέτασμα γυψοσανίδας που θα κατασκευαστεί.   
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α Είδος εργασίας  Μονάδα 

μετρήσεως 
Τιμή μονάδος  Ποσότητα  Κόστος 

1 Αποξηλώσεις και απομάκρυνση αποξηλωθέντων  υλικών Κ.Α 50.00 1 50.00€ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 

2 Θύρα, μονόφυλλη, πρεσαριστή, με κάσα από MDF, με επικάλυψη LAMINATE, 

συρόμενη, διαστάσεων 0,90μ x 2,20μ περίπου 
Τεμ 250,00 1 250,00€ 

3 Διαμόρφωση του ανοίγματος επί της υφιστάμενης τοιχοποιίας από γυψοσανίδα, 

αποκατάσταση της τοιχοποιίας (στοκάρισμα, χρωματισμός κτλ.), αποκατάσταση 
του δαπέδου και λοιπές οικοδομικές εργασίες  

ΚΑ 100,00 1 100,00€ 

 
ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ 6ου ΟΡΟΦΟΥ     

4 Θύρα πυράντοχη, μονόφυλλη, ανοιγόμενη, με φεγγίτη,  πλήρως τοποθετημένη, 
διαστάσεων 1,00mΧ2,20m 

Τεμ 600,00 1 600,00€ 

5 Σύστημα ελέγχου πρόσβασης ανωτέρω θύρας με καρτοαναγνώστη και μπουτόν 
αφής 

Τεμ 300,00 1 400,00€ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 

6 Επιδαπέδιο διαχωριστικό υαλοπέτασμα ύψους 2,00μ. Τρέχον μέτρο 200,00 8,3 1.660,00€ 

7 Τροποποίηση ηλεκτρικής εγκατάσταση ισχυρών και ισχυρών ρευμάτων  Κ.Α. 150,00 1 150,00€ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

8 Δρομική τοιχοποιία από γυψοσανίδα πάχους 12mm και διαστάσεων 2,70μ x 
2,20μ,  με υαλοπίνακα 1,40μ x 1,00μ και αλουμινένιο πλαίσιο 

m² 35,00 7,6 266,00€ 

9 Θύρα, μονόφυλλη, πρεσαριστή, με κάσα από MDF, με επικάλυψη LAMINATE, 

συρόμενη, διαστάσεων 0,90μ x 2,20μ περίπου 
Τεμ 250,00 1 250,00€ 

10 Χρωματισμοί τοιχοποιίας  m² 4,00 59 236.00€ 

11 Χρωματισμοί θύρας και κασώματος Κ.Α. 50,00 1 50.00€ 

12 Τροποποίηση ηλεκτρικής εγκατάσταση ισχυρών και ισχυρών ρευμάτων Κ.Α. 150,00 1 150,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
4.162,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%    5.160,88€ 
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Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

 
Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω 
πίνακα: 
 

 
Επωνυμία εταιρίας 

 

Έδρα  

ΑΦΜ  

Όνομα προσφέροντος  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Διάρκεια ισχύος 
προσφοράς 

120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Υπογραφή  

Σφραγίδα  

 
α/α 

Προσφερόμενο 
Είδος/ Υπηρεσία 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
ΜερικόΣύνολο 
(πλέον ΦΠΑ) 

Ποσοστό  
ΦΠΑ 

Σύνολο 
δαπάνης 
με ΦΠΑ 

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου 

Τιμών 

1 
Περιγραφή ………… 
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