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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΘΕΜΑ: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ( Φ 326/14)»

Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
2. Τον Ν. 2889/2001(ΦΕΚ 37/Α/01) «Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ».
3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) «Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών
Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων».
4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
5. To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ).
6.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
7. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007) Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.
8.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις
σχετικών άρθρων του Ν.3580/07.
9.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010) άρθρο 27 με τίτλο την «Εξόφληση
προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».
10.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011) με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
11.Το αριθμ. πρωτ. 22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
σχετικά με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010.
12. Τα  υπηρεσιακά αιτήματα από 20-5-2014 της ΜΕΘ- Μονάδα Καρδιοχειρουργικού
(6ου)  και  του  Αιμοδυναμικού  Τμήματος  του  Νοσοκομείου,  συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  8.917,50€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  για  την
αντικατάσταση δαπέδου. 
13. Τις τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 11272/24-6-14 Απόφαση Διοικητή.
14. Την αναγκαιότητα κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου με συμβατικά υλικά.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ :

1. Εγκρίνουμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εργολάβου με
συλλογή  προσφορών,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  8.917,50€
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  για  την  αντικατάσταση  των  δαπέδων,
σύμφωνα με τα υπηρεσιακά αιτήματα από 20-5-2014 της ΜΕΘ 6ου και του
Αιμοδυναμικού τμήματος του Νοσοκομείου. 

2. Οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  καταθέσουν  γραπτές  και  σφραγισμένες
Τεχνικές  και  Οικονομικές  Προσφορές  σε  ξεχωριστούς  φακέλους,  στην
Γραμματεία του Νοσοκομείου μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00π.μ.. Η διενέργεια του διαγωνισμού ορίζεται να πραγματοποιηθεί την 1η

Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.
3. Οι  τιμές  των  ειδών  που  θα  προκύψουν  με  την  κατακύρωση  του

αποτελέσματος αυτής, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του
Παρατηρητηρίου Τιμών.  Οι  συμμετέχοντες  στην προσφορά τους θα πρέπει
υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών. 

4. Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα διαύγεια και στην ηλεκτρονική
σελίδα του Νοσοκομείου.

5. Αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές στα ανωτέρω έγγραφα και έχουν ως
εξής :

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αγώγιμων Ελαστικών Δαπέδων:

• Τα υλικά για την κατασκευή- τοποθέτηση του δαπέδου θα είναι σύμφωνα με 
την τεχνική οδηγία του ΥΥΚΑ με αριθμό 1/2004

• Η παραλαβή του δαπέδου θα γίνει μόνο μετά από τον έλεγχο από το 
εργαστήριο του ΕΜΠ και αφού πληροί τις προδιαγραφές

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ελαστικού δαπέδου και των υλικών:

• Αγώγιμο δάπεδο από ομοιογενές PVC 
• Πλάτος ανά ρολό 2m
• Πάχους >=2mm
• Χαλκοταινία πλάτους 10mm, πάχους 0,6mm
• Κορδόνι αρμοκόλλησης PVC
• Κόλλα κατάλληλη για αγώγιμα δάπεδα
• Κόλλα για σοβατεπί
• Ομαλοποιητικό
• Διαμορφωτική γωνία
• Προφίλ απόληξης
• Κωδικός χρώματος ( επιλογή από χρήστες)

Εργασίες :



Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης, διαμόρφωσης και τοποθέτησης μετά
των μικρούλικων. Επίσης οι εργασίες σύνδεσης της χαλκοταινίας με τις αναμονές.
Κάθε  άλλη  απαραίτητη  εργασία  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου.  Τυχόν
επιδιορθώσεις.

Για το Αιμοδυναμικό τμήματα ( αίθουσα Νο 2):

Η επιφάνεια του δαπέδου είναι   ̃52m2 .

Για την Μονάδα Καρδιοχειρουργικού ( 6ου) :

Η επιφάνεια του δαπέδου είναι   ̃ 130 m2.

                                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                                       

                                                                                            ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
                                                                                              


