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ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»  
 
Η υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί σε εργασίες για την κατασκευή οικίσκου από πάνελ 

διαστάσεων 7.0m x 4.5m και ύψος 3.0m στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης), 

στην βόρεια πλευρά εξωτερικά από την είσοδο του νέου Τ.Ε.Π/COVID συνολικής επιφάνει- 

ας 31 m2. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Στην βόρεια πλευρά εξωτερικά από την είσοδο του νέου Τ.Ε.Π/COVID θα γίνει νέα κατα- 

σκευή δώματος από πάνελ διαστάσεων 7.0m x 4.5m και ύψος 3m επάνω σε δάπεδο από 

σκυρόδεμα πάχους 10 εκατοστών όπου και θα πακτωθεί η μεταλλική κατασκευή. 

Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί μεταλλικός σκελετός που θα αποτελείται από κοιλοδοκούς πά- 

χους 5.0cm x 5.0cm για την στήριξη των πάνελ. Η επικάλυψη του σκελετού θα γίνει με 

πάνελ πάχους 4cm. Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης θα είναι λείας επιφάνειας. Η σκεπή του δώ- 

ματος θα γίνει με μία κλίση. Στην απόληξη της κλίσης θα τοποθετηθεί κανάλι συλλογής όμ- 

βριων υδάτων. Στο δώμα θα τοποθετηθούν μια πόρτα και δύο παράθυρα τα οποία είδη υ- 

πάρχουν στο χώρο. Για την στεγανότητα του οικίσκου θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια με- 

ταλλικής κατασκευής (γωνίες, λούκια κ.τ.λ) στην βάση των πάνελ καθώς επίσης και στην 

οροφή. 

Ημερομηνία : 14.02.2023 
 

Αρ. Πρωτοκ. : 1560 

 

 
 

 
 

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση : ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

 
1. Ολες οι εργασίες θα γίνουν με τους κανόνες της τέχνης, της αςφάλειας και της επιστή- 

μης.  

2. Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται υλικά και μικ/υλικά. 

3. Στις τιμές που θα αναφέρεστε σε € θα περιλαμβάνονται υλικά, αναλώσιμα, μεταφορικά, 

ασφαλιστικές εισφορές, το εργολαβικό όφελος, καθώς  και ο Φ.Π.Α 24% του τιμολογίου. 

4. Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι 

οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται - είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη 

τιμή. 

5. Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου θα ανέλθει στο ποσό των επτά χιλιάδων διακο- 

σίων ευρώ (7.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24% .  

6. Το έτος 2023 ο προϋπολογισμός θα βαρύνει με το ποσό των 7.200,00 € σύμφωνα με τον 

Α.Δ.Α : ΨΘΗΝ46907Η-ΑΩ9 , 70/10-02-2023 

7. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτόπια επισκόπηση του αντικειμένου 

από τον ενδιαφερόμενο, ώστε να αποκλειστεί η εκ των υστέρων επίκληση πρόσθετων α- 

ναγκών. 

8. Χρόνος περαίωσης του έργου στις 10.03.2023 με ποινή αποκλεισμού. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό 

φάκελο στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης), με την έν- 

δειξη «Κατασκευή οικίσκου με πάνελ και μεταλλικό σκελετό» μέχρι και τις 17.02.2023 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ όπου θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες). 

                              
                                                                                                           

            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ 
                         
 

                                                                                                       

 




