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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΑΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Το Γενικό  Νοσοκομείο  Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με  την  υπ’  αριθμ.28/04-10-2017
(ΑΔΑ:6Υ4Ψ4690ΩΣ-1ΡΞ)  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ,θα προχωρήσει  στην
κατάρτιση  καταλόγου  ενδιαφερομένων  ανά  κατηγορία  έργων  ,μελετών  ,παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  Επιστημονικών  Υπηρεσιών  για  τη  συμμετοχή  στις  δημόσιες
ηλεκτρονικές κληρώσεις του ‘άρθρου 118 του Ν.4412/2016 ,για ένα έτος και 

ΚΑΛΕΙ 

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του
Νοσοκομείου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών 

1. ΕΡΓΑ 
1.1. Να είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
1.2. Να  διαθέτουν  εργοληπτικά  πτυχία  ΜΕΕΠ  τάξης  από  Α1  και  άνω  για  τις

ακόλουθες κατηγορίες έργων (πρόβλεψη για): 
1.Οικοδομικά
2.Ηλεκτρομηχανολογικά 
3.Υδραυλικών
4.Πρασίνου
5.Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
6.Ειδικών μονώσεων
7.Ανελκυστήρων
8. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν επικυρωμένα αντίγραφα των εργοληπτικών

πτυχίων ΜΕΕΠ
1.3 Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα (1) έργο αντίστοιχης κατηγορίας σε 
Νοσοκομεία ή άλλους φορείς, προϋπολογισμού τουλάχιστον 10.000 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. που θα αποδεικνύεται μέσω της Βεβαίωσης Περαίωσης ή/και Καλής 
Εκτέλεσης του έργου. 

2. ΜΕΛΕΤΕΣ 
2.1. Να είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
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2.2. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και  Δικτύων και  να  διαθέτουν Μελετητικό Πτυχίο  τάξης  Α και
πάνω, βάσει του Π.Δ. 541/1978, του Π.Δ. 138/2009, του Ν.3316/2005,  του
Ν.4278/2014 ή μεταγενέστερου για τις ακόλουθες κατηγορίες (πρόβλεψη για):

01: Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
02: Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
03: Μελέτες Υδραυλικών Έργων
06: Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
07: Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων)
08: Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων)
09: Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές
14:  Ενεργειακές  Μελέτες  (θερμοηλεκτρικές,  υδροηλεκτρικές,  ήπιων μορφών
ενέργειας)
16:  Μελέτες  Τοπογραφίας  (γεωδαιτικές,  φωτογραμμετρικές,  χαρτογραφικές,
κτηματογραφικές και τοπογραφικές)
21: Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
22: Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
25: Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου
27: Περιβαλλοντολογικές Μελέτες

Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  επικυρωμένα  αντίγραφα  των
Μελετητικών  Πτυχίων  για  τις  κατηγορίες  εκείνες  που  ενδιαφέρονται  να
συμμετάσχουν.  

2.3. Να έχουν εκπονήσει τουλάχιστον μία (1) μελέτη για την κάθε μία από τις παρα-
πάνω κατηγορίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, προϋπολογισμού 5.000
ευρώ πλέον ΦΠΑ η κάθε μία, γεγονός που θα αποδεικνύεται από υποβολή εγ-
γράφων ανάθεσης μελετών ή ιδιωτικών συμφωνητικών ή τιμολογίων και  σε
κάθε περίπτωση θα κατατεθεί πίνακας όπου για τις συγκεκριμένες μελέτες στον
οποίο θα αναφέρεται ο Εργοδότης, ο Τίτλος της Μελέτης, Τοποθεσία, Προϋπο-
λογισμός/Αμοιβή.

όπως υποβάλλουν τα κατωτέρω ζητούμενα μαζί με την αίτηση και  την Υπεύθυνη
Δήλωση  (οι  οποίες  επισυνάπτονται  στην  παρούσα)  στο  Τμήμα  Γραμματείας
(Πρωτόκολλο)  του  Νοσοκομείου  (Διεύθυνση:  Βας.Σοφίας  114,Τ.κ.  11527).  είτε
αυτοπροσώπως,  είτε  ταχυδρομικά(σφραγίδα  ταχυδρομείου),είτε  υπηρεσία
ταχυμεταφοράς έως και την 29/11/17.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ,έξω από τον οποίο θα
αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα
εξής:

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  «ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ,ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΣΥΝΑΦΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»

Για  τους  οικονομικούς  φορείς  που θα  συμμετάσχουν  δεν  θα  πρέπει  να  συντρέχει
κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1-4 και του άρθρου 74 του
Ν. 4412/2016.
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά οποτεδήποτε δικαιολογητικά, πι-
στοποιητικά ή άλλα έγγραφα από τα οποία θα αποδεικνύεται μη συνδρομή κάποιου
από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συνδρομή κάποιου λόγου αποκλεισμού σε οποιοδή-
ποτε στάδιο της διαδικασίας ,η Αναθέτουσα αρχή θα αποκλείσει τον Οικονομικό Φο-
ρέα, σε περίπτωση που έχει ήδη συναφθεί σύμβαση, ο οικονομικός φορέας θα κηρύσ-
σεται έκπτωτος. 
Επίσης ,τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα ( τελευταίο
κωδικοποιημένο καταστατικό, πιστοποιητικό μεταβολών πιστοποιητικό εκπροσώπη-
σης από το ΓΕΜΗ και σε περίπτωση που η αίτηση δεν υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο θα υποβάλλεται και παραστατικό εκπροσώπησης του υπογράφοντος την
αίτηση).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην Διαύγεια ,το Τ.Ε.Ε και την ιστοσελίδα
του Νοσοκομείου, όπου και θα παραμείνει αναρτημένη για είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες .

                                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ:

• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
• Υπεύθυνη Δήλωση
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ΑΙΤΗΣΗ
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων υποψήφιων αναδόχων ανά
κατηγορίες έργων, μελετών ,παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών

υπηρεσιών (Άρθρο 118,παρ.5 Ν.4412/2016)

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Ειδικότητα:

Περιφερειακή Ενότητα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ &ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οδός: Αριθμός:

Πόλη: Τ.Κ.

Κινητό: Σταθερό:

E-mail(υποχρεωτικό πεδίο):

                                                                                                                           
                                                                                                                           Ο Αιτών
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