
 

 

 

 

 

Πλθρ: κ. Κ. Κουτςοςίμου                                                           Θεςςαλονίκθ, 15 επτεμβρίου 2022                                                                

Tθλ: 2313 323106                                                                       Αρ. πρωτ. ΦΣΤ27/1300 

                                                                                                        Αρ. Γενικοφ Πρωτοκόλλου : 27664 

                                                                                                      ΠΡΟ :  Όπωσ πίνακασ αποδεκτϊν  

                                                
ΘΕΜΑ :  Τποβολι προςφορϊν για ανάκεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν εξωτερικοφ χϊρου . 

                  ασ γνωρίηουμε ότι το Νοςοκομείο, προκειμζνου να αναδείξει εργολάβο με τιμζσ μονάδασ,  

για τισ ςυνικεισ οικοδομικζσ εργαςίεσ εξωτερικοφ χϊρου, για τθν περίοδο ενόσ (1) ζτουσ, διενεργεί 

ςυλλογι προςφορϊν, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (άρκρα 118 & 120) και τθν υπ’ αρικ. 626/κ. 

13ο/13.07.2022 απόφαςθ του Δ.. του Νοςοκομείου. 

     Ο ανάδοχοσ κα προκφψει ωσ ο μ ο ν α δ ι κ ό σ  μ ε ι ο δ ό τ θ σ  ςτο ςφνολο των εργαςιϊν του 

παρακάτω πίνακα: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 

Α/Α ΕΙΔΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟ
ΜΕΝΗ 
ΕΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 *€ προ ΦΠΑ+       

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 *€ προ ΦΠΑ+  

1 
Εκςκαφι με τα χζρια και επανεπίχωςθ, 
μετά από επαρκι ςυμπφκνωςθ.  

m
3
 30,00 30,00 900,00 

2 
Εκςκαφι με μθχανικά μζςα και 
επανεπίχωςθ, μετά από επαρκι 
ςυμπφκνωςθ. 

m
3
 40,00 9,00 360,00 

3 

Κακαίρεςθ άοπλων ςκυροδεμάτων και 
αποκομιδι μπαηϊν, ςε οποιαδιποτε 
κζςθ και οποιαδιποτε μορφισ & 
όγκου, Α.Σ. ςχ. 22.10.01 

m
3
 5,00 40,00 200,00 

4 

Κακαίρεςθ οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων 
και αποκομιδι μπαηϊν, ςε 
οποιαδιποτε κζςθ και οποιαδιποτε 
μορφισ & όγκου, Α.Σ. ςχ. 22.15.01 

m
3
 5,00 80,00 400,00 

5 
Αδιατάρακτθ κοπι ςκυροδζματοσ 
πάχουσ 10 cm και αποκομιδι μπαηϊν, 
Α.Σ. ςχ. 22.15.02 

m 100,00 17,00 1.700,00 

6 

Κακαίρεςθ πλακϊν πεηοδρομίου ι 
πλακϊν μαρμάρου με προςοχι και 
αποκομιδι αχριςτων, ςε οποιαδιποτε 
κζςθ και οποιαδιποτε μορφισ & 
όγκου, Α.Σ. ςχ. 22.20.02 

m
2
 250,00 6,00 1.500,00 



7 

Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα c 20/25 με 
οπλιςμό 90 kgr/m

3 
ςε οποιαδιποτε 

κζςθ και μορφι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 
υλικϊν και τθσ αξίασ των ξυλοτφπων, 
Α.Σ. ςχ.  32.02.04. 

m
3
 5,00 300,00 1.500,00 

8 

Άοπλο ςκυρόδεμα  c 16/20 ςε 
οποιαδιποτε κζςθ και μορφι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 
υλικϊν και τθσ αξίασ των ξυλοτφπων, 
Α.Σ. ςχ. 32.02.03 

m
3
 5,00 150,00 750,00 

9 
Επίςτρωςθ πλακϊν πεηοδρομίου, 
λευκϊν, προμικεια & εργαςία, Α.Σ. ςχ. 
73.16.02 

m
2
 150,00 25,00 3.750,00 

10 
Επίςτρωςθ πλακϊν πεηοδρομίου, τ. 
βότςαλο, προμικεια & εργαςία, Α.Σ. 
ςχ. 73.12 

m
2
 100,00 30,00 3.000,00 

11 
Επίςτρωςθ πλακϊν λευκοφ μαρμάρου, 
πάχουσ 2-3 cm, προμικεια & εργαςία, 
Α.Σ. ςχ. 74.30 

m
2
 20,00 50,00 1.000,00 

12 

Χρωματιςμοί διαγράμμιςθσ δρόμων με 
λευκό ι κίτρινο ακρυλικό χρϊμα 
υψθλισ αντοχισ και 
αντανακλαςτικότθτασ, δφο ςτρϊςεων, 
οποιουδιποτε ςχιματοσ. 

m
2
 300,00 5,00 1.500,00 

13 

Προμικεια & τοποκζτθςθ 
τςιμεντζνιων ςφαιρϊν Φ25-35 εξωτ. 
χϊρου,  με πάκτωςθ ςτο δάπεδο με 
4Φ16, 25 cm μικουσ και εποξεικι 
κόλλα, βαμμζνεσ με λαδομπογιά 
νεφτιοφ, 2 ςτρϊςεων. 

Σεμ. 25,00 40,00 1.000,00 

14 

Επανατοποκζτθςθ & ςτερζωςθ 
τςιμεντζνιων ςφαιρϊν Φ25-35 ι 
κραςπζδων εξωτ. χϊρου, βαμμζνεσ με 
λαδομπογιά νεφτιοφ, 2 ςτρϊςεων. 

Σεμ. 220,00 15,00 3.300,00 

15 

πατουλάριςμα τςιμεντζνιων ςφαιρϊν 
Φ25-35 ι κραςπζδων εξωτ. χϊρου, 
βαφι με λαδομπογιά νεφτιοφ, 2 
ςτρϊςεων. 

Σεμ. 1.400,00 4,00 5.600,00 

16 

Προμικεια & τοποκζτθςθ κραςπζδων 
πεηοδρομίου, μικουσ 30-50 cm, 
τοποκετθμζνων με αδιατάρακτθ κοπι 
τθσ αςφάλτου & ςτερζωςθ με 
εγκιβωτιςμό και τςιμζντο, βαμμζνα με 
λαδομπογιά νεφτιοφ, 2 ςτρϊςεων. 

Σεμ. 80,00 15,00 1.200,00 

17 

Αφαίρεςθ ςτφλων και πινακίδων 
ςιμανςθσ Κ.Ο.Κ. με κοπι του 
μεταλλικοφ ςτφλου και μεταφορά και 
αποκατάςταςθ τθσ οπισ.  

Σεμ. 20,00 10,00 200,00 

18 
Σοποκζτθςθ ςτφλων και πινακίδων 
ςιμανςθσ Κ.Ο.Κ. με υλικά του 
Νοςοκομείου. 

Σεμ. 30,00 15,00 450,00 

19 
Ημεριςια αποηθμίωςθ εργάτθ, με τισ 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ  

8ωρο 

10,00 75,00 750,00 

20 
Ημεριςια αποηθμίωςθ τεχνίτθ, με τισ 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

10,00 90,00 900,00 

  
φνολο ετιςιου τεκμαρτοφ προχπολογιςμοφ (προ ΦΠΑ)    29.960,00 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  

ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 

1) Οι τιμζσ μονάδασ που κα προςφερκοφν κα αναφζρονται ςε πραγματικζσ ποςότθτεσ, 

επιμετροφνται και καταςκευάηονται όπωσ ορίηεται ςτο επίςθμο τιμολόγιο τθσ Γ.Γ. Δθμοςίων 

Ζργων και περιλαμβάνουν κάκε δαπάνθ που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 

αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ π.χ. περιλαμβάνουν τθν αξία των κάκε φφςθσ υλικϊν (εκτόσ αν 

ρθτά εξαιροφνται ςτθν οικεία περιγραφι τθσ εργαςίασ), τισ μεταφορζσ και 

φορτοεκφορτϊςεισ, τθν εργαςία, τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, τισ επί του τιμολογίου κρατιςεισ 

(βλ. παρ. 10), τισ τυχόν δαπάνεσ μίςκωςθσ container άχρθςτων υλικϊν, τα ικριϊματα ζωσ 

φψουσ 3,50 m, κακϊσ και κάκε άλλθ ςυναφι επιβάρυνςθ, όπωσ και το εργολαβικό όφελοσ. 

2) Οι τιμζσ κα παραμείνουν ςτακερζσ για όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα 

υπογραφεί, μθ υποκείμενεσ ςε οποιαδιποτε τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι. 

3) Η ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ. 

4) Οι αναφερόμενεσ ςτθν οικεία ςτιλθ ετιςιεσ ποςότθτεσ του επιςυναπτομζνου πίνακα 

είναι κατ’ εκτίμθςθ και μπορεί να αυξομειωκοφν κατά 50%, χωρίσ δζςμευςθ του 

Νοςοκομείου ι μπορεί να μθν εκτελεςτοφν κακόλου εργαςίεσ με προβλεπόμενθ ποςότθτα 

≤30. Οι ανατικζμενεσ εργαςίεσ ακολουκοφν τισ εκάςτοτε προκφπτουςεσ ανάγκεσ του 

Νοςοκομείου κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κατά ςυνζπεια οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται 

τμθματικά, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Νοςοκομείου. 

5) Διευκρινίηεται ότι κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει τθν δυνατότθτα να υποβάλει προςφορά 

μόνο για το ςφνολο και όχι για τμιμα των εργαςιϊν του ςυνθμμζνου πίνακα. 

6) Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνεται υπό τθν επίβλεψθ των ςτελεχϊν τθσ Σ.Τ. του 

Νοςοκομείου, με τισ οδθγίεσ των οποίων ο ανάδοχοσ κα οφείλει να ςυμμορφϊνεται άμεςα 

και απροφάςιςτα.  

7) Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελεί τισ εργαςίεσ ςε ϊρεσ και με μεκόδουσ που δεν κα 

δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν λειτουργία του Νοςοκομείου, να λαμβάνει όλα τα 

ενδεικνυόμενα μζτρα αςφαλείασ, κατά τισ διατάξεισ των Π.Δ. 447/75, 798/80 και 1073/81, να 

ςυμμορφϊνεται προσ τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, για τθν αποφυγι οχλιςεων από ςκόνεσ κλπ 

και να παραδίδει τουσ χϊρουσ, όπου εκτελζςτθκαν οι εργαςίεσ, κακαροφσ και απαλλαγμζνουσ 

από μπάηα και άχρθςτα υλικά. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτα προςτατευτικά 

μζτρα και ςτα μετρά αςφαλείασ αςκενϊν, ςυνοδϊν και προςωπικοφ, όταν οι χϊροι 

επζμβαςθσ βρίςκονται ςε χϊρο ςυνάκροιςθσ κοινοφ (επιςκζπτεσ, αςκενείσ, προςωπικό).  



8) Αναφορικά με τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων από τισ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να 

τθρεί τισ διατάξεισ του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Αϋ) και τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. οικ. 

4834/25.01.2013 του Τ.Π.Ε.Κ.Α. 

9) Η πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ κα γίνεται τμθματικά, το ςυχνότερο ανά 

δίμθνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, με βάςθ νόμιμα παραςτατικά (τιμολόγια ι/και ΔΠΤ), που κα 

εκδίδει μετά τθν πιςτοποίθςθ των εργαςιϊν εκ μζρουσ τθσ Σ.Τ. του Νοςοκομείου και τθν 

παραλαβι τουσ από επιτροπι υπαλλιλων του Νοςοκομείου. Η εξόφλθςθ γίνεται εντόσ 3-4 

μθνϊν από τθν ζκδοςθ του παραςτατικοφ.  

10) ε κάκε πλθρωμι παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Φ.Δ. 

φόροσ ειςοδιματοσ. Επιπλζον επιβάλλονται οι παρακάτω κρατιςεισ επί τθσ κακαρισ (προ 

ΦΠΑ) αξίασ του τιμολογίου: 

α) 2,0% υπζρ Κεφαλαίου Κοινων. & Ανκρωπιςτικισ Αντίλθψθσ του Τπ. Τγείασ (Ν.3580/2007 – 

άρκρο 3 – εδ. εϋ - περ. εεϋ). 

β) 0,07% υπζρ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (Ν.4013/2011 & Ν.4605/2019 ).  

γ)  0,06% υπζρ τθσ πρϊθν Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν και νυν Ε.Α.ΔΗ.Τ. (άρκρο 

350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό προσ το Ν.4192/2022). 

Στα ποςά των δφο τελευταίων κρατήςεων επιβάλλεται και τζλοσ χαρτοςήμου 3% πλζον ειςφορά υπζρ 

Ο.Γ.Α. 20% επί του τζλουσ χαρτοςήμου. 

11) Για κάκε πλθρωμι είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, όπωσ προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

12) τθν παροφςα διαδικαςία προβλζπονται, κατά περίπτωςθ, τα ακόλουκα είδθ 

εγγυιςεων: 

α) «Εγγφθςθ ςυμμετοχισ», θ οποία κα πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφει κάκε προςφορά 

και το φψοσ τθσ ορίηεται ςτο ποςό των 599,20 €, ιτοι 2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ 

ετιςιασ τεκμαρτισ αμοιβισ του αναδόχου εκτόσ Φ.Π.Α. και κα επιςτραφεί ςτουσ μεν 

λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ μετά τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ, ςτον δε ανάδοχο 

με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ του επόμενου εδαφίου.  

β) «Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 

ςυνολικισ ετιςιασ τεκμαρτισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α. Προσ τοφτο ο ανάδοχοσ, 

κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνου 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι του ΣΜΕΔΕ.  Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να 

ζχει ιςχφ τουλάχιςτον ίςθ προσ τον χρόνο τθσ ςφμβαςθσ και επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ.  



Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ενθμερϊνονται με επί τόπου επίςκεψι τουσ ςτο Νοςοκομείο, 

κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν υπεφκυνθ Μθχανικό Π.Ε. κ. 

Κουτςοςίμου Κατερίνα (τθλ. 2313323106) ι τον υντθρθτι Οικοδομικϊν Εγκαταςτάςεων 

Δ.Ε. κ. Πλακοτάρθ Νικόλαο (τθλ. 2313323208).  

Οι προςφορζσ κα πρζπει να είναι ςφραγιςμζνεσ εντόσ φακζλου και να υποβλθκοφν ςτθν 

Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου, μζχρι ϊρασ 15.00 τθσ  4θσ Οκτϊβριου 2022. 

                                                                                                                                                                                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 

 

                                                                                                              Μιχαιλ Καραβιϊτθσ 
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