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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΘΕΜΑ : « ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ( Φ 327/14)»

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 19-5-2014 του τμήματος Χειρουργείου Θώρακος –
Καρδιάς και 20-5-2014 της ΜΕΘ- Μονάδας Καρδιοχειρουργικού (6ου),  της μονάδας
Εμφραγμάτων  (4ος)  και  του  Αιμοδυναμικού  Τμήματος  του  συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  11.456,22€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  για  τον
ελαιοχρωματισμό σε χώρους του Νοσοκομείου. 
13.  Τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  κατατέθηκαν  από  την  επιτροπή  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  11.456,22€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πραγματοποίηση ελαιοχρωματισμού
χώρων του Νοσοκομείου σύμφωνα με τα υπηρεσιακά αιτήματα από 19-5-
2014 του τμήματος Χειρουργείου Θώρακος – Καρδιάς και 20-5-2014 της ΜΕΘ-
Μονάδας Καρδιοχειρουργικού (6ου), της μονάδας Εμφραγμάτων (4ος) 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

Ιουλίου 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 από την υποδιεύθυνση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου στα ανωτέρω έγγραφα και έχουν ως εξής :

Α. Οικοδομικές εργασίες στην Μονάδα Εμφραγμάτων:
Εργασίες Χρωματισμών:
• Χρωματισμοί  τοιχοποιίας:  τρίψιμο,  στοκάρισμα,  τρίψιμο  και  πέρασμα  δύο

χεριών με οικολογικό, αντιμικροβιακό χρώμα, επιφάνειας 250,00m2 περίπου. 
• Χρωματισμοί ξύλινων θυρών: τρίψιμο, στοκάρισμα, τρίψιμο και πέρασμα δύο-

τρία  χεριών με οικολογική αντιμικροβιακή ριπολίνη νερού επιφανείας 5,00 m2

περίπου.
• Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

για την προστασία του χώρου και των μηχανημάτων από τυχόν φθορές. 
• Τα υλικά χρώματα κλπ θα έχουν την έγκριση της Τ.Υ για να χρησιμοποιηθούν.

Προϋπολογισμός έργου 2.430,00€ + Φ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α

Είδος εργασίας Μονάδα
μετρήσεως

Τιμή
μονάδος

Ποσότητες Κόστος

1 Χρωματισμοί 
τοιχοποιίας 

m2

8,00
250 2.000,00

2 Χρωματισμοί ξύλινων 
θυρών

m2 12,00 5     60,00

2.060,00
ΕΟ+ ΓΕ 18%    370,80

2.430,80



Β. Εργασίες χρωματισμών στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο:
Εργασίες Χρωματισμών:

• Χρωματισμοί  τοιχοποιίας:  αποξέσεις  παλαιών  χρωματισμών,  τρίψιμο,
στοκάρισμα, τρίψιμο και πέρασμα δύο χεριών με οικολογικό,  αντιμικροβιακό
χρώμα, επιφάνειας 63,00m2 περίπου ( αίθουσα Fillips). 

• Χρωματισμοί  τοιχοποιίας:  τρίψιμο,  στοκάρισμα,  τρίψιμο  και  πέρασμα  δύο
χεριών με οικολογικό χρώμα επιφανείας 125,00 m2 περίπου ( βοηθητικοί χώροι-
αίθουσα συνεδριάσεων).

• Χρωματισμοί μεταλλικών κασών θυρών: τρίψιμο, στοκάρισμα και πέρασμα δύο
με ριπολίνη νεφτιού. Τεμάχια οχτώ (8).

• Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
για την προστασία του χώρου και των μηχανημάτων από τυχόν φθορές. 

• Τα υλικά χρώματα κλπ θα έχουν την έγκριση της Τ.Υ για να χρησιμοποιηθούν.

Προϋπολογισμός έργου 1.860,00€ + Φ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α

Είδος εργασίας Μονάδα
μετρήσεως

Τιμή
μονάδος

Ποσότητες Κόστος

1 Χρωματισμοί 
τοιχοποιίας με 
αντιμικροβιακό χρώμα

m2

10,00
63 630,00

2 Χρωματισμοί 
τοιχοποιίας

m2 6,00 125  750,00

3 Χρωματισμοί κασών Τεμ. 25,00 8  200,00
1.580,00

ΕΟ+ ΓΕ 18%    284,40
1.864,40

Γ. Εργασίες χρωματισμών στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα:
Εργασίες Χρωματισμών:

• Χρωματισμοί  τοιχοποιίας:  αποξέσεις  παλαιών  χρωματισμών,  τρίψιμο,
στοκάρισμα, τρίψιμο, σπατουλάρισμα και πέρασμα δύο χεριών με οικολογικό,
αντιμικροβιακό  χρώμα,  επιφάνειας  120,00m2 περίπου  (  στον  χώρο  της
μονάδας).

• Χρωματισμοί  τοιχοποιίας:  τρίψιμο,  στοκάρισμα,  τρίψιμο  και  πέρασμα  δύο
χεριών με οικολογικό χρώμα, επιφανείας 50,00 m2 περίπου ( βοηθητικοί χώροι).

• Χρωματισμοί μεταλλικών κασών θυρών: τρίψιμο, στοκάρισμα και πέρασμα δύο
με ριπολίνη νεφτιού. Τεμάχια πέντε (5).

• Επαναχρωματισμός  μεταλλική  πόρτας  εισόδου  (  εκατέρωθεν),  διαστάσεων
2,20m Χ 2,15m.



• Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
για την προστασία του χώρου και των μηχανημάτων από τυχόν φθορές. 

Προϋπολογισμός έργου 2.100,00€ + Φ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α

Είδος εργασίας Μονάδα
μετρήσεως

Τιμή
μονάδος

Ποσότητες Κόστος

1 Χρωματισμοί 
τοιχοποιίας

m2

10,00
120 1.200,00

2 Χρωματισμοί 
τοιχοποιίας

m2 6,00 50 300,00

3 Χρωματισμοί κασών Τεμ. 25,00 6 150,00
4 Χρωματισμός 

μεταλλικής πόρτας 
εισόδου

Κατ΄
αποκοπή

150,00 1 150,00

1.800,00
ΕΟ+ ΓΕ 18%    324,00

2.124,00

Δ. Εργασίες χρωματισμών στο Χειρουργείο Καρδιάς:
Εργασίες Χρωματισμών:

• Χρωματισμοί  τοιχοποιίας:  αποξέσεις  παλαιών  χρωματισμών,  τρίψιμο,
στοκάρισμα, τρίψιμο, σπατουλάρισμα και πέρασμα δύο χεριών με οικολογικό,
αντιμικροβιακό χρώμα, επιφάνειας 67,00m2 περίπου ( εσωτερικός διάδρομος).

• Χρωματισμοί  τοιχοποιίας:  τρίψιμο,  στοκάρισμα,  τρίψιμο  και  πέρασμα  δύο
χεριών με οικολογικό χρώμα, επιφανείας 190,00 m2 περίπου ( βοηθητικοί χώροι
– εξωτερικός διάδρομος – γραφείο προϊσταμένης).

• Χρωματισμοί μεταλλικών κασών θυρών: τρίψιμο, στοκάρισμα και πέρασμα δύο
με ριπολίνη νεφτιού. Τεμάχια πέντε (5).

• Χρωματισμοί θυρών από βακελίτη μετά μεταλλικών κασών θυρών : αστάρωμα,
στοκάρισμα και αντιμικροβιακή ριπολίνη νερού πέρασμα. Τεμάχια εννέα (9).

• Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
για την προστασία του χώρου και των μηχανημάτων από τυχόν φθορές. 

• Τα υλικά χρώματα κλπ θα έχουν την έγκριση της Τ.Υ για να χρησιμοποιηθούν.

Προϋπολογισμός έργου 2.900,00€ + Φ.Π.Α



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α

Είδος εργασίας Μονάδα
μετρήσεως

Τιμή
μονάδος

Ποσότητες Κόστος

1 Χρωματισμοί 
τοιχοποιίας με 
αντιμικροβιακό χρώμα

m2

10,00
67  670,00

2 Χρωματισμοί 
τοιχοποιίας

m2 6,00 190 1.140,00

3 Χρωματισμοί κασών Τεμ. 25,00 5   125,00
4 Χρωματισμοί θυρών 

και κασών
Τεμ. 60,00 9   540,00

2.475,00
ΕΟ+ ΓΕ 18%     445,50

2.920,50

    
                                                                                                    

                                                                                        

                                                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                                                              

                                                                                                         ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ        


