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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 

Λαμία   14-02-23           
5θ Τγειονομικι Περιφζρεια 

Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ 
 

Αρ.πρωτ.: Β/3130  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 
   

Ταχ. Δ/νςθ: Ραπαςιοποφλου τζρμα,35100, Λαμία ΡΟΣ  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Διεφκυνςθ: Γραφείο Ρρομθκειϊν    
Υπεφκυνοσ: Ευκυμία Λάγιου   
Τθλζφωνο: 22313 – 54535   

e-mail: elagiou@hosplam.gr   
    

Θζμα: Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ μετεγκατάςταςθ  του ιατροτεχνολογικοφ , 
ξενοδοχειακοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ του ΚΕΦΙΑΡ ςτο πζτρινο κτίριο του Γ.Ν Λαμίασ  CPV: 60000000-8, 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 4.000,00€ χωρίσ Φ.Ρ.Α, ιτοι 4.960,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α 
24% . 

 Ζχοντασυπόψθ: 

1.Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ϋϋΡρόγραμμα Διαφγειαϋϋ 
και άλλεσ διατάξεισ». 
2. Τον ν. 4270/2014 (Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
3. Τον ν. 4412/2016 (Αϋ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 4.Το άρκρο 99 του ν. 4583/2018 (Αϋ212) «Κατάργθςθ των διατάξεων περί μείωςθσ των ςυντάξεων, 
ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2016/97/ΕΕ του  Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Ιανουαρίου 2016 ςχετικά με τθ διανομι αςφαλιςτικϊν προϊόντων και άλλεσ διατάξεισ». 
5.Τον ν. 4623/2019 (Αϋ 134) «υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, διατάξεισ για τθν ψθφιακι 
διακυβζρνθςθ, ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και άλλα επείγοντα ηθτιματα». 
6.Το π.δ. 80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 
 7. Τθν υπ’ αρικμ. 76928/09-07-2021 (Βϋ 3075) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «φκμιςθ Ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων(Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
8. Το με αρικμ. πρωτ. Σ/24548/15-12-22 ζγγραφο του κ. Διοικθτι του Γ.Ν Λαμίασ, προσ τουσ κ.κ. 
Ρρ/νουσ Υπ/νςθσ Οικ/κοφ,Υπ/νςθσ Τεχνικοφ, Τμ. Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ,Τμ. Επιςταςίασ 
,για παροχι ςτοιχείων Ρροκειμζνου να εξεταςτεί θ δυνατότθτα μετεγκατάςταςθσ των υπθρεςιϊν του 
ΚΕΦΙΑΡ από το κτίριο που ςτεγάηεται ςιμερα ςτο κεντρικό κτιριακό ςυγκρότθμα του Νοςοκομείου 
όπου ςτεγάηονται όλεσ οι υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου. 
9.Το με αρικμ. πρωτ. Ι/24608/16-12-2022 ζγγραφο τθσ Υπ/νςθσ Τεχνικοφ. 
10.Το αρ. 30/20-12-2022 (κζμα ΕΘΔ 22ο ) ΑΔΑ9Ο2Β4690ΒΜ-ΥΙΥ ) Απόςπαςμα ΔΣ του ΓΝ Λαμίασ με το 
οποίο εγκρίκθκε θ μετεγκατάςταςθ του ΚΕΦΙΑΡ ςτο Κεντρικό κτιριακό ςυγκρότθμα του Νοςοκομείου. 
11.Το αρ. 03/31-01-2023 (κζμα ΕΘΔ 5ο ) ΑΔΑ 66Κ94690ΒΜ-Φ6Ι) Απόςπαςμα ΔΣ του ΓΝ Λαμίασ με το 
οποίο εγκρίκθκαν  οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αφορά τθν  
μετεγκατάςταςθ  του ΚΕΦΙΑΡ ςτο  πζτρινο κτίριο του Γ.Ν Λαμίασ.  
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12. Θ με αρικμ. πρωτ. Β/3069/13-2-2023 ΑΔΑ:9Η6Ξ4690ΒΜ-3Φ7 ΑΔΑΜ 23REQ012122071             
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ που καταχωρικθκε με  α/α: 468 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν 
Ρλθρωμισ  οικονομικοφ ζτουσ 2023, Κ.Α.Ε. 0829 

 
                                                                              ΚΑΛΕΙ 

Πλουσ τουσ ενδιαφερομζνουσ, να υποβάλλουν με οποιοδιποτε τρόπο, ζε ζθραγιζμένο θάκελο τισ 
προςφορζσ τουσ ςτθ Γραμματεία Ρρωτοκόλλου του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ , Ραπαςιοποφλου τζρμα, Λαμία, Τ.Κ. 
35100, αναγράφοντασ , 
Προσ το Σμήμα Προμηθειϊν «Προςφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τθ μετεγκατάςταςθ  του 
ιατροτεχνολογικοφ , ξενοδοχειακοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ του ΚΕΦΙΑΠ ςτο πζτρινο κτίριο του Γ.Ν 
Λαμίασ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 4.960,00€, με Φ.Π.Α.»  
 
τοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νςη, Σηλζφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.) 
 
 
Σθμείωςθ: Οι προςφορζσ θα παραλαμβάνονται ζωσ την 21-02-2023 ημζρα Σρίτη και ϊρα 14:30μ.μ.  
από το Τμιμα Πρωτοκόλλου ειδάλλωσ δεν κα γίνονται δεκτζσ. Για τισ προςφορζσ αυτζσ θ θμερομθνία 
υποβολισ προκφπτει είτε από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοςθσ 
ςτθν εταιρεία ταχυμεταφοράσ. Προςφορζσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ δεν γίνονται δεκτζσ.  
 

Μζςα ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία 
και ειδικότερα τα εξισ:  

 Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ςε πρωτότυπθ μορφι τοποκετοφνται ςε χωριςτό 

ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ».  

 Τα οικονομικά ςτοιχεία, ςε πρωτότυπθ μορφι, τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ».  

Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ είναι τα ακόλουκα : 
1. Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) ϋ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι: 
      • Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 
      • Αναλαμβάνει να μεταφζρει το ςφνολο των ειδϊν όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Α΄ 
       για τθν οποία κάνει προςφορά. 
 
2. Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) ϋ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι: 

 Δεν υπάρχει ςε βάροσ μου αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
3. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα τθσ εταιρείασ ςε ιςχφ. 
Σε περιπτϊςεισ εταιρειϊν Ε.Ε. και Ο.Ε. οι ανωτζρω ενθμερότθτεσ αφοροφν και τον/τουσ 
νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ. 
 
4. Βεβαίωςη του ΚΕΦΙΑΠ ότι ζλαβαν  γνϊςη του χϊρου   των ςυνθηκϊν και του εξοπλιςμοφ που 
είναι για μεταφορά . 
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Β. Τποχρεϊςεισ Προμθκευτι 
1. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με  τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια  
επιτροπι  του Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 
2. Θ μεταφορά των ειδϊν, κα γίνει με μζριμνα και ευκφνθ  του αναδόχου, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με 
τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ του ΚΕΦΙΑΡ& του Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ και τθσ οριςκείςασ επιτροπισ και 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ  Αϋ . 
Γ. Κρατιςεισ – Πλθρωμι 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει, μετά τον ζλεγχο και τθν εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ, με τθν ζκδοςθ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομα του Αναδόχου, και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ 
προςκόμιςθσ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ιτοι: 
• Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των υπθρεςιϊν από τθν 
αρμόδια επιτροπι. 
• Τιμολόγιο 
• Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
• Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό κρικεί απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία για τθν εκκακάριςθ τθσ εν 
λόγω δαπάνθσ. 
Οι νόμιμεσ κρατιςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο και υπολογίηονται αφοφ αφαιρεκεί ο ΦΡΑ. 
Kατά τθν εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ κα παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ νόμιμοσ φόροσ ειςοδιματοσ, ο 
οποίοσ δεν αποτελεί κράτθςθ υπζρ τρίτων. 
Ο Φ.Ρ.Α. 24% βαρφνει το Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ. 
Ο Ρροχπολογιςμόσ για τθ μετεγκατάςταςθ του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. ςτο κτιριο Ι του πζτρινου κτιρίου του  
Γενικοφ Νοςοκομείου , ανζρχεται ςτο ποςό των 4.960,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. και κα 
επιβαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ζτουσ 2023,  τον 
ΚΑΕ 0829 κατά τζςςερισ χιλιάδεσ εννιακόςια εξιντα ευρϊ (4.960,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Π.Α. 
Μειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ ο οποίοσ κα προςφζρει τθ ςυνολικά χαμθλότερθ τιμι ςε 
ευρϊ, χωρίσ το  Φ.Π.Α. με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι ηθτοφμενοι όροι. 
Θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςτισ 22/02/2023 θμζρα Σετάρτθ και 
ϊρα 10:00 π.μ. 
Θ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ κα είναι αναρτθμζνθ ςτο 
διαδίκτυο(URL):www.dypethessaly.gr/προμικειεσ και www.hosplam.gr 
 
 

                                                    Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ    

         
                                                                           ΑΝΔΕΑΣ Ι.ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 
 
 
 
 
ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 
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                                                                     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ & ΠΟΟΣΗΣΩΝ –ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΡΓΑΙΩΝ_-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι: 
Θ μετεγκατάςταςθ  του ιατροτεχνολογικοφ , ξενοδοχειακοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ του ΚΕΦΙΑΡ ςτο 
πζτρινο κτίριο του Γ.Ν Λαμίασ  ,που εδρεύει ςτο κτίριο  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.Παπαβαςιλείου 6 & Χαλμοφκου 
(όπιςκεν 2ου Γυμναςίου Λαμίασ)Λαμία – Σ.Κ. 35100 θα μεηαθερθούν ζηο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ Ραπαςιοποφλου τζρμα, Λαμία 
 
 

 
 
1)ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΤ 

Μεταφορά  κιβωτίων του αρχείου ΚΕΦΙΑΠ  ςτθν πόλθ τθσ Λαμίασ από τθν οδό Παπαβαςιλείου 6 και Χαλμοφκου 

– Λαμία  ςτο πζτρινο κτίριο του Γ.Ν. Λαμίασ ςτο ιςόγειο χϊρο. 

 

2)ΤΚΕΤΑΙΑ – ΦΟΡΣΩΗ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

Ο ανάδοχοσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν μεταφοράσ και ςυγκεκριμζνα πριν τθ φόρτωςθ υποχρεοφται να 

ςυςκευάςει κατάλλθλα όλα τα προσ μεταφορά είδθ. 

Η εκκζνωςθ των χϊρων των υπθρεςιϊν από τα γραφεία, ντουλάπεσ, ςυρταριζρεσ, φοριαμοφσ, καρζκλεσ κ.λ.π., 

όπου είναι τοποκετθμζνα, κα γίνει από το ςυνεργείο του αναδόχου και υπό τθν επίβλεψθ και τισ οδθγίεσ των 

οριςκζντων υπεφκυνων υπαλλιλων των Υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου.   

Τα ανωτζρω αρχεία και εξοπλιςμοί  του ΚΕΦΙΑΠ, πριν μεταφερκοφν, κα  ςυςκευαςκοφν  με ευκφνθ του 

αναδόχου. 

Όλα τα υλικά ςυςκευαςίασ κακϊσ και όλεσ οι ςχετικζσ με τθν ςυςκευαςία των ειδϊν εργαςίεσ, βαρφνουν τον 

ανάδοχο. 

Η αποςυναρμολόγθςθ (γραφεία, ντουλάπεσ, κλπ) όλου του εξοπλιςμοφ από τον χϊρο φόρτωςθσ και θ 

ςυναρμολόγθςθ ςτον χϊρο εκφόρτωςθσ, όπου χρειάηεται, κα γίνει από εξειδικευμζνο ςυνεργείο του 

αναδόχου. 

Μετά το πζρασ τθσ ςυςκευαςίασ, ο ανάδοχοσ κα προβαίνει ςτθ φόρτωςθ των ειδϊν που κα 

υποδεικνφουν κάκε φορά οι υπεφκυνοι οριςκζντεσ υπάλλθλοι των Υπθρεςιϊν. 

Στθ ςυνζχεια και αφοφ ολοκλθρωκεί θ φόρτωςθ των ειδϊν ςτο ςυγκεκριμζνο φορτθγό του αναδόχου, κα γίνει 

θ μεταφορά ςτον τόπο εκφόρτωςθσ. 

 

3) ΕΚΦΟΡΣΩΗ – ΑΠΟΤΚΕΤΑΙΑ– ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΗΗ 

 

Όταν τα φορτία καταφκάςουν ςτον τόπο τθσ εκφόρτωςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτισ παρακάτω 

ενζργειεσ: 

- Στθν εκφόρτωςθ των ειδϊν, θ οποία κα πραγματοποιείται πάντοτε υπό τθν επίβλεψθ και τισ οδθγίεσ των 

οριςκζντων υπεφκυνων υπαλλιλων. 

 -Αμζςωσ μετά τθν εκφόρτωςθ, ο μεταφορζασ κα μεταφζρει τα ςυςκευαςμζνα είδθ ςε 

ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ που κα υποδείξουν οι Υπθρεςίεσ, όπου κα γίνει θ αποςυςκευαςία και ςυναρμολόγθςθ 

των ειδϊν και ςτθ ςυνζχεια θ τελικι τοποκζτθςθ  όλων των εξοπλιςμϊν και των αρχείων ςτουσ 
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προςδιοριςμζνουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ  Υπθρεςία υπό τθν επίβλεψθ και τισ οδθγίεσ των οριςκζντων 

υπεφκυνων υπαλλιλων. 

-Στθ ςυνζχεια ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν καταςτροφι και τθν αποκομιδι χρθςιμοποιθμζνων υλικϊν 

ςυςκευαςίασ. 

Όλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 

4) ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Το ζργο κα πραγματοποιθκεί εντόσ ΠΖΝΣΕ(5) εργαςίμων θμερϊν το μζγιςτο από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ 

υπθρεςίασ. Επιπλζον, μπορεί να οριςτοφν, με ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ τμθματικζσ/ενδιάμεςεσ 

προκεςμίεσ για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ των υπθρεςιϊν και/ι υποβολισ των παραδόςεων ςε ςυνεργαςία 

με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ανάλογο αρικμό εργατϊν και κατάλλθλων οχθμάτων 

ϊςτε να δφναται να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ Πρόςκλθςθσ. 

 

5) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ζναντι ατυχιματοσ το προςωπικό που κα απαςχολιςει για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςε κάποιο από τα ςτάδια τθσ μεταφοράσ προκλθκεί βλάβθ, απϊλεια ι 

καταςτροφι κάποιου είδουσ, που κα οφείλεται ςε λανκαςμζνο χειριςμό, κακι φόρτωςθ ι αμζλεια του 

μεταφορζα, τότε ο μεταφορζασ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Υπθρεςία με το ποςό που κα καλφπτει τθν 

αξία του καταςτραφζντοσ είδουσ ι τθν αντικατάςταςι του. 

3. Σε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 203 

του Ν 4412/2016.  

4. Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται με προςοχι και με όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά τθ διαδικαςία 

μεταφοράσ του εξοπλιςμοφ και του αρχείου  με ευκφνθ, δαπάνθ και μζριμνα του αναδόχου από τθν θμζρα τθσ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν αποτροπι 

ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων, του 

προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να 

προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του ανάδοχου. 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και υποδείξεισ των 

οριςκζντων υπεφκυνων υπαλλιλων.   

7. Ο ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του ι τρίτων (βοθκϊν 
εκπλθρϊςεωσ) που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει 
κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 
8. Το Νοςοκομείο  απαλλάςςεται  από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν ατυχιματα ι 
από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν.  
9.Το προςωπικό που κα απαςχολεί προςλαμβάνεται και αμείβεται από τον ανάδοχο, ενϊ το Νοςοκομείο δεν 
ζχει καμιά νομικι-εργαςιακι ςχζςθ με αυτό, οφτε ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι 
απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ ςτο προςωπικό του αναδόχου ι τρίτων. 
10.Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα, να ζχουν περάςει από 
τεχνικό ζλεγχο και να ζχουν κάρτα καυςαερίων ςε ιςχφ τθν περίοδο που κα πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ. 
11.Η ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν  κα  πιςτοποιθκεί με τθν υποβολι πρακτικοφ διαπιςτϊςεωσ εκτελεςκειςϊν 
εργαςιϊν  από τθν οριςκείςα προσ τοφτο επιτροπι. 
12.Κάκε ςυμμετζχοντασ  οφείλει να  υποβάλει μαηί με τθν προςφορά  βεβαίωςθ επίςκεψθσ ςτον χϊρο του 
ΚΕΦΙΑΠ ότι ζλαβε γνϊςθ των ςυνκθκϊν και του εξοπλιςμοφ που είναι για μεταφορά….» 
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ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΕΦΙΑΠ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

1 ΓΑΦΕΙΑ ΜΕΓΑΛΑ & ΜΙΚΑ 
(1,40Μ-0,80Ρ & 1,00Μ-0,60Ρ) 

20 

2 ΣΥΤΑΙΕΕΣ(0,43Μ-0,56Ρ) 18 

3 ΚΑΕΚΛΕΣ ΜΡΛΕ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ 18 

4 ΚΑΕΚΛΕΣ ΜΡΛΕ(ΕΡΙΣΚΕΡΤΘ) 26 

5 ΝΤΟΥΛΑΡΕΣ(2,00Υ-0,80Μ-0,43Ρ) 17 

6 ΤΑΡΕΗΑΚΙΑ ΓΚΙ(ΤΕΤΑΓΩΝΑ) 6 

7 ΤΑΡΕΗΙ ΓΚΙ(ΤΕΤΑΓΩΝΟ) 5 

8 ΝΤΟΥΛΑΡΙ ΓΚΙ(ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ) 1 

9 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΡΕΗΙ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΝ 1 

10 ΡΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 13 

11 ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΡΕΣ ΑΝΑΜΟΝΘΣ ΜΡΛΕ 1 

12 ΨΥΓΕΙΑ ΜΙΚΑ(CARAD-LIEBHER & PRINCESS) 3 

13 ΡΛΥΝΤΘΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΘΙΟ DELONGHI 1 

14 ΦΟΥΝΟΣ ΜΙΚΟΚΥΜΑΤΩΝ MOULINEX 1 

15 ΚΑΘΕΦΤΕΣ ΕΡΙΤΟΙΧΟΙ  6 

15 ΚΑΕΚΛΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΓΚΙ 10 

17 ΚΑΕΚΛΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΜΑΥΕΣ 10 

18 ΚΑΕΚΛΑ ΡΟΤΟΚΑΛΙ(ΟΛΥΜΡΙΑΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ) 8 

19 ΚΟΝΙΗΕΣ 3 

20 ΚΑΛΟΓΕΟΙ 8 

21 ΤΘΛΕΟΑΣΘ TELEFUNKEN 1 

22 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΑΦΕΙΟΥ  8 

23 ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ KYOCERA 1 

24 ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 20 

25 ΚΛΑΣΕ ΕΓΓΑΦΩΝ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 53 

26 ΚΛΑΣΕ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  25 

27 ΚΛΑΣΕ ΑΧΕΙΟΥ 18 

28 ΣΚΑΜΡΟ 4 

29 ΤΑΜΡΟΛΙΝΟ 1 

30 ΣΤΩΜΑΤΑ ΘΕΑΡΕΙΑΣ  6 

31 ΡΑΓΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 1 

32 ΡΟΛΥΗΥΓΑ ΤΟΙΧΟΥ  2 

33 ΔΙΑΔΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ 1 

34 ΣΚΑΛΑ ΜΕΓΑΛΘ ΘΕΑΡΕΙΑΣ 1 

35 ΟΘΟΣΤΑΤΕΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ 4 

36 ΚΙΝΘΤΟΣ ΚΑΘΕΡΤΘΣ 2 

37 ΣΑΝΙΔΕΣ ΙΣΟΟΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ  2 

38 ΚΑΕΚΛΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΜΕ ΒΑΘ 1 

39 ΡΟΛΥΘΟΝΑ ΑΝΑΡΑΥΣΘΣ ΜΕΓΑΛΘ 1 

40 ΡΑΑΒΑΝ  2 

41 ΣΚΑΜΙΝΙΑ ΑΝΑΒΑΣΘΣ 3 

42 ΚΕΒΑΤΙ ΕΛΞΘΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑΣ 1 

43 ΤΕΙΛΕ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ  4 

44 ΣΦΘΝΕΣ-ΜΡΑΛΕΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ-ΟΛΑ 
 
 

12 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

45 ΡΑΓΚΟΙ ΑΝΑΜΟΝΘΣ 5 

46 ΑΜΑΞΙΔΙΑ  2 
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                           ΕΠΙΠΛΑ Ε ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

1 ΝΤΟΥΛΑΡΕΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΗΑΜΙΑ(2,00Υ-0,80Μ) 2 

2 ΡΟΛΥΘΟΝΕΣ ΔΕΜΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ 
ΚΑΦΕ(ΕΡΙΣΚΕΡΤΘ) 

8 

3 ΝΤΟΥΛΑΡΙ ΚΑΦΕ(0,80Μ-0,45Ρ-0,80Υ) 2 

4 ΓΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ ΜΕΓΑΛΟ (1,80Μ-0,90Ρ_ 2 

5 ΤΑΡΕΗΑΚΙ ΚΑΦΕ (0,71-0,71) 2 

6 ΣΥΤΑΙΕΑ ΚΑΦΕ  2 

7 ΣΤΟΓΓΥΛΟ ΤΑΡΕΗΙ (ΔΙΑΜΕΤΟΣ: 1,20) 1 

8 ΡΟΛΥΘΟΝΕΣ ΚΑΦΕ  ΓΑΦΕΙΟΥ  2 

 

 

ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

 Το ζργο κα πραγματοποιθκεί εντόσ ΠΕΝΣΕ(5) εργάςιμων θμερϊν το μζγιςτο από τθν υπογραφι  τθσ 

ςφμβαςθσ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 ΚΕΒΑΤΙΑ-ΣΤΩΜΑΤΑ 3 

48 ΚΟΜΟΔΙΝΟ 2 

49 ΚΑΕΚΛΕΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 5 

50 ΝΤΕΞΙΟΝ 8 

51 ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΦΑΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ 1 

52 ΚΑΕΚΛΕΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ 2 

53 ΤΑΡΕΗΙ ΘΕΑΡΕΙΑΣ 1 

54 ΡΟΔΘΛΑΤΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑΣ 1 

55 ΚΕΒΑΤΙ BOBATH 1 

56 ΚΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΡΛΟ ΘΕΑΡΕΙΑΣ 1 

57 ΚΕΒΑΤΙ ΔΙΡΛΟ ΘΕΑΡΕΙΑΣ  1 

58 ΚΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ ΘΕΑΡΕΙΑΣ 1 

59 ΔΙΝΟΛΟΥΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 1 

60 ΔΙΝΟΛΟΥΤΟ ΜΙΚΟ 1 

61 ΚΕΒΑΤΙ ΔΙΝΟΛΟΥΤΟ 1 

62 ΓΕΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 1 

63 ΤΑΡΕΗΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 

64 ΗΥΓΑΙΑ 2 

65 ΜΡΟΥΚΑΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1 

66 Θ/Υ  3 

67 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ 2 
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