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Αρ. Πρωτ.:17127/04-05-2022 

     

 
 
 

    

ΘΕΜΑ : «φνταξθ μελετϊν και τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν καταςκευι χϊρου ςτζγαςθσ 

Φαρμακείου του Γ. Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ»» 

 

 

 

Προδιαγραφζσ για τθν εκπόνθςθ μελζτθσ καταςκευισ και τθν αδειοδότθςθ κτιρίου για τθ ςτζγαςθ του 

Φαρμακείου του Γ. Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ». Η μελζτθ να αφορά ςτθν καταςκευι ενόσ ςφγχρονου, 

πλιρωσ εξοπλιςμζνου, κτιρίου για χριςθ Φαρμακείου του Γ.Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ» ςυνολικισ 

επιφάνειασ περίπου 500τ.μ., ϊςτε να βελτιωκεί θ λειτουργία του Φαρμακείου κακϊσ και οι ςυνκικεσ 

φφλαξθσ των φαρμάκων.  

Εκτιμϊμενο κόςτοσ: Δεκαπζντεχιλιάδεσ ευρϊ (15.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο του ζργου είναι: 

- Η μελζτθ καταςκευισ κτιρίου για τθ ςτζγαςθ του Φαρμακείου του Γ.Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ» 

επιφάνειασ 500τ.μ. με πατάρι 150 τ.μ. και ςυνδετιριου διαδρόμου ςτο πλθςιζςτερο κτίριο ςτο 

οικόπεδο του νοςοκομείου επιφάνειασ 54.017,42τ.μ., θ οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα 

ακόλουκα: 

o Σον προςδιοριςμό των απαιτοφμενων νζων εργαςιϊν (Αρχιτεκτονικϊν, τατικϊν, Η/Μ, κ.ά.) 

o Σθ ςφνταξθ των απαραίτθτων Μελετϊν (Αρχιτεκτονικϊν, τατικϊν, Η/Μ,κ.ά.) με χζδια και 

Σεφχθ (Σεχνικισ Περιγραφισ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν) για τισ νζεσ εργαςίεσ 

o Σθ ςφνταξθ των Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ 

- Η ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ για το κτίριο ςτζγαςθσ Φαρμακείου, αλλά και τον ςυνδετιριο 

διάδρομο. 

 

Κτίριο ςτζγαςησ Φαρμακείου 

Πρόκειται για ζνα κτίριο με τισ ακόλουκεσ χριςεισ: 

- Παραλαβι φαρμάκων 

- Αποκικευςθ και ςυντιρθςθ φαρμάκων 

- Δυνατότθτα παραςκευισ φαρμακοτεχνικϊν ςκευαςμάτων 

- Διανομι φαρμάκων ςτα τμιματα του νοςοκομείου 

- Διάκεςθ φαρμάκων ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ 
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- Σιρθςθ αρχείου Φαρμακείου 

Σο υλικό που κα φυλάςςεται ςτο εν λόγω κτίριο ενδεικτικά αφορά ςε: φάρμακα, χθμειοκεραπευτικά – 

κυτταροςτατικά ςκευάςματα, ναρκωτικά, οροί, οινόπνευμα, αντιςθπτικά, ειδικά ςκευάςματα διατροφισ 

και λθγμζνα ςκευάςματα. 

Οι χϊροι του ςυγκεκριμζνου κτιρίου αναλφονται ωσ εξισ: 

- Χϊροσ Γραφείων, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ επιφάνειασ 150τ.μ. περίπου, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των βοθκθτικϊν χϊρων και των χϊρων υγιεινισ. Πρόκειται για: 

o Γραφείο Διευκυντι με οπτικι επαφι με τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ 

o Δφο (2) γραφεία για τουσ φαρμακοποιοφσ 

o Ζνα γραφείο χειριςτϊν - πλθροφορικισ φαρμακείου 

o Μία αίκουςα διανομισ φαρμάκων. Η αίκουςα αυτι κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 40τ.μ., 

διαρρυκμιςμζνθ και εξοπλιςμζνθ με τα κατάλλθλα ζπιπλα για τθν τοποκζτθςθ των 

φαρμάκων και άλλων εφοδίων, με τράπεηα εργαςίασ για τθν εκτζλεςθ ςυνταγϊν, προσ 

διευκόλυνςθ τθσ εργαςίασ του προςωπικοφ και των εξυπθρετοφμενων από αυτό. 

o WC Προςωπικοφ: Ανδρϊν-Γυναικϊν 

o Αίκουςα αναμονισ (εξωτερικοί αςκενείσ) 

- Χϊροσ αποκικευςθσ – ςυντιρθςθσ φαρμάκων. Πρόκειται για διακριτοφσ χϊρουσ, οι οποίοι 

διακρίνονται ωσ ακολοφκωσ: 

o Αποκικθ φαρμάκων, εκτιμϊμενθσ επιφάνειασ 100τ.μ., θ οποία κα πρζπει να είναι 

εξοπλιςμζνθ με προκικεσ (όπωσ ράφια) κατάλλθλθσ καταςκευισ και τρία (3) δίπορτα 

ψυγεία, το φψοσ των ψυγείων αν είναι τουλάχιςτον 2μ. και ο μθχανιςμόσ τουσ να 

τοποκετθκεί εκτόσ τουσ κτιρίου με τθν κατάλλθλθ αςφάλεια, για τθν αςφαλι και κατάλλθλθ 

φφλαξθ των φαρμάκων. 

o Αποκικθ εφφλεκτων υλικϊν (π.χ. οινόπνευμα), εκτιμϊμενθ επιφάνειασ 10τ.μ. Ο 

ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοσ με κατάλλθλεσ προκικεσ αςφαλοφσ 

φφλαξθσ των εφφλεκτων υλικϊν, αλλά και κατάλλθλο ςφςτθμα κατάςβεςθσ. 

o Αποκικθ ραδιοφαρμάκων, εκτιμϊμενθσ επιφάνειασ 10τ.μ., θ οποία κα πρζπει να είναι 

εξοπλιςμζνθ με προκικεσ (όπωσ ράφια) κατάλλθλθσ καταςκευισ και διαμορφωμζνθ 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ Ραδιενζργειασ. 

o Αποκικθ κυτταροςτατικϊν φαρμάκων, εκτιμϊμενθσ επιφάνειασ 10τ.μ., εξοπλιςμζνθ με 

προκικεσ (όπωσ ράφια) κατάλλθλθσ καταςκευισ και ζνα (1) δίπορτο ψυγείο. 

o Αποκικθ ορϊν, εκτιμϊμενθσ επιφάνειασ 80τ.μ. Ο ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ κα πρζπει να 

διακζτει δικι του ανεξάρτθτθ πόρτα φορτοεκφόρτωςθσ.  

o Χϊροσ ναρκωτικϊν, εκτιμϊμενθσ επιφάνειασ 5τ.μ., εξοπλιςμζνοσ με ςφςτθμα αςφαλείασ. 

o Χϊροσ φφλαξθσ λθγμζνων ςκευαςμάτων, εκτιμϊμενθσ επιφάνειασ 10τ.μ. 
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- Χϊροσ ανάπτυξθσ Εργαςτθριακϊν Μονάδων. Όλα τα εργαςτιρια κα πρζπει να εξοπλιςμζνα με 

εργαςτθριακοφσ πάγκουσ εργαςίασ, νεροχφτεσ και ςυρτάρια.  

o Εργαςτιριο φαρμακοτεχνιτϊν ςκευαςμάτων, εκτιμϊμενθσ επιφάνειασ 25τ.μ.. Πρόκειται για 

ανεξάρτθτο χϊρο, ςτον οποίο γίνεται θ παραςκευι των γαλθνικϊν ςκευαςμάτων και των 

διαφόρων φαρμακευτικϊν ςυςκευαςιϊν. το εργαςτιριο φαρμακοτεχνιτϊν ςκευαςμάτων 

φυλάςςονται οι φαρμακευτικζσ ουςίεσ και τα απόκετα φάρμακα, κακϊσ και όλα τα όργανα 

και ςκεφθ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι των παραπάνω προϊόντων. Ο χϊροσ 

αυτόσ δε δφναται να χρθςιμοποιθκεί ωσ αποκικθ. 

o Λοιπζσ Εργαςτθριακζσ Μονάδεσ, χϊροσ εκτιμϊμενθσ επιφάνειασ 25τ.μ.. Πρόκειται για 

ανεξάρτθτο χϊρο, ο οποίοσ είναι αντίςτοιχα με τον προθγοφμενο εξοπλιςμζνοσ με τα 

απαραίτθτα όργανα και ςκεφθ για τθν εξιδεικευμζνθ εργαςία, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

Οι διακριτοί χϊροι κα ζχουν εςωτερικά τισ απαιτοφμενεσ ανά χϊρο διαρρυκμίςεισ, ενϊ κα υπάρχει 

οπτικι επαφι μεταξφ των δφο χϊρων. 

Σο φψοσ του κτιρίου προτείνεται ςτα 5,5μ., ενϊ οι εξωτερικζσ του διαςτάςεισ κα αποφαςιςτοφν, μόλισ 

κακοριςτεί θ ακριβισ κζςθ του κτιρίου ςτον προαφλιο χϊρο του Νοςοκομείου. Σο ίδιο ιςχφει και για τον 

διάδρομο ςφνδεςθσ του νζου κτιρίου με κάποιο από τα κφρια κτίρια του Νοςοκομείου. Σο Νοςοκομείο 

δεςμεφεται να ενθμερϊςει τον Ανάδοχο για τθν κζςθ του κτιρίου, προτοφ τθν ζναρξθ τθσ μελζτθσ, με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι του Διοικθτι. 

Σο πατάρι κα τοποκετθκεί πάνω από το χϊρο των γραφείων ςε φψοσ 2,5μ. και θ εκτιμϊμενθ επιφάνειά 

του είναι 150τ.μ.  

Κατά τθ μελζτθ του κτιρίου πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα ακόλουκα: 

- Η κζςθ και ο προςανατολιςμόσ του κτιρίου κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με το νοςοκομείο, λαμβάνοντασ 

υπόψθ: 

o Σθν ανάγκθ ςτάκμευςθσ οχθμάτων φορτθγϊν για τισ φορτοεκφορτϊςεισ, χωρίσ τθν 

παρενόχλθςθ τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων ςτο νοςοκομείο 

o Σθν ανάγκθ διάνοιξθσ ειςόδου και καταςκευισ ςυνδετιριου διαδρόμου ςτο πλθςιζςτερο 

κτίριο ςε κατάλλθλο ςθμείο για τθν εντόσ των κυριότερων κτιρίων διακίνθςθ του υλικοφ (θ 

οποία περιλαμβάνεται ςτθ μελζτθ) 

- Σοποκζτθςθ ςτεγάςτρουςτθν πλευρά του κτιρίου όπου υπάρχουν πόρτεσ/παράκυρα διακίνθςθσ 

υλικϊν. 

- Εγκατάςταςθ αναβατορίου για τθν αξιοποίθςθ του αποκθκευτικοφ χϊρου του παταριοφ. 

- Διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενθ πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα. 

 

Παραδοτζα 
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Θα παραδοκοφν οι κάτωκι μελζτεσ: 

- Αρχιτεκτονική:Αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν καταςκευι ενόσ κτιρίου ςτζγαςθσ 

Φαρμακείου. Η Αρχιτεκτονικι Μελζτθ κα εκπονθκεί ςε ςτάδιο Οριςτικισ Μελζτθσκαι κα 

ςυνταχκοφν Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

- τατική: Αφορά ςτθ ςτατικι μελζτθ ολόκλθρου του κτιρίου Φαρμακείου. Η τατικι Μελζτθ κα 

εκπονθκεί ςε ςτάδιο Οριςτικισ Μελζτθσ και κα ςυνταχκοφν Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

- Ηλεκτρομηχανολογική Μελζτη (Η/Μ): Αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν για τον ςχεδιαςμό των Η/Μ 

εγκαταςτάςεων μετά τον νζο αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό και των απαραίτθτων διαρρυκμίςεων ενόσ 

κτιρίου που κα ςτεγάςει το Φαρμακείο του Νοςοκομείου. Η Η/Μ Μελζτθ κα περιλαμβάνει 

τουλάχιςτον τισ μελζτεσ των παρακάτω εγκαταςτάςεων: φδρευςθ, πυρόςβεςθ, αποχζτευςθ, 

απορροι όμβριων υδάτων, κλιματιςμόσ – αεριςμόσ, ιςχυρά ρεφματα, τθλεφωνία, δίκτυα Η/Τ και 

αςκενι ρεφματα. Η Η/Μ Μελζτθ κα εκπονθκεί ςε ςτάδιο Οριςτικισ Μελζτθσκαι κα ςυνταχκοφν 

Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

- Επιπλζον να παραδοκοφν οι κάτωκι μελζτεσ: 

o Μελζτθ Πακθτικισ Πυροπροςταςίασ 

o Μελζτθ Ενεργθτικισ Πυροπροςταςίασ 

o Μελζτθ KENAK 

o Μελζτθ Ηχομόνωςθσ (για τθ μείωςθ τθσ όχλθςθσ του προςωπικοφ από τθ λειτουργία 

παρακείμενου θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ),κακϊσ και ό,τι άλλθ μελζτθ απαιτείται 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν ζκδοςθ Οικοδομικισ Άδειασ. 

 

Όλα τα παραδοτζα θα ζχουν χωριςτή ενότητα για την καταςκευή του ςυνδετήριου διαδρόμου, ο 

οποίοσ θα πρζπει να καταςκευαςτεί ταυτόχρονα με το κτίριο του Φαρμακείου για λόγουσ ομαλήσ 

λειτουργίασ του νοςοκομείου. 

 

Κατ’ ελάχιςτον να παραδοκοφν για τθν μελζτθ του ζργου τα κάτωκι: 

1) Περίλθψθ Διακιρυξθσ  

2) Διακιρυξθ  

3) Σεχνικι Περιγραφι  

4) Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  

5) Τπολογιςμοί 

6) χζδια  

7) Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.)  

8) Σιμολόγιο Μελζτθσ  

9) Σιμολόγιο Προςφοράσ  
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10) Προμζτρθςθ 

11) Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ  

12) Προχπολογιςμόσ Προςφοράσ  

13) .Α.Τ.-Φ.Α.Τ.  

14) Σ.Ε.Τ.Δ.  

15)  Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ 

 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςφνταξθ και τιρθςθ του Φακζλου Δθμοςίασ φμβαςθσ του ζργου. 

 

- Οικοδομική Άδεια 

Ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ που απαιτείται για τθν καταςκευι του κτιρίου 

Φαρμακείου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυνδετιριου διαδρόμου με το πλθςιζςτερο κτίριο. 

 

Όλα τα ανωτζρω ςε δφο (2) αντίγραφά και ςε θλεκτρονικι μορφι (*.docx, *.xlxs, *.pdf, *.dwg). 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Νομικό Πλαίςιο 

Για τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ, ο Ανάδοχοσ κα λάβει υπόψθ του όλουσ τουσ κανονιςμοφσ και αποφάςεισ 

για κτιριακά ζργα, ενδεικτικά αναφζρονται: 

- Τπ’ αρ. ΔΝβ/1732/ΦΝ 466 Απόφαςθ Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

(ΦΕΚ1047/Β/29-03-2019) 

- Τπ’ αρ. 4067 Νόμοσ «Νζοσ Οικοδομικϊν Κανονιςμόσ» (ΝΟΚ) (ΦΕΚ79/Α/09-04-2012), όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα 

- Τπ’ αρ. 4495/2017 Νόμοσ «Ζλεγχοσ και προςταςία του Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και άλλεσ 

διατάξεισ» 

- Σισ Προδιαγραφζσ Οικοδομικϊν, Κτιριακϊν Μελετϊν του Π.Δ. 696/1974. 

- Σισ ςχετικζσ με τισ Η/Μ Εγκαταςτάςεισ ΣΟΣΕΕ. 

- Σισ Προδιαγραφζσ ΗΜ Εγκαταςτάςεων Νοςοκομείων Ε/Β/ΟΙΚ 1222/19.3.98, όπωσ αυτζσ 

τροποποιικθκαν με τισ ΔΤ8/Β/ΟΙΚ/2230/14-5-01 και ΔΤ8/Β/ΟΙΚ/3668/2-8-01 Αποφάςεισ του 

Τπουργοφ Τγείασ. 

- Σον Κανονιςμό Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων. 

- Σουσ Κανονιςμοφσ Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων. 

- Σουσ Κανονιςμοφσ Κλιματιςμοφ – Αεριςμοφ και Θζρμανςθσ. 

Για όλουσ τουσ ανωτζρουσ κανονιςμοφσ, κα λθφκοφν υπόψθ οι τελευταίεσ ιςχφουςεσ εκδόςεισ κατάτθν 

χρονικι περίοδο εκπόνθςθσ των μελετϊν, κακϊσ και οι εγκφκλιοι και αποφάςεισ που τουσ 
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ςυμπλθρϊνουν. τισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτουσ ανωτζρω 

ΕλλθνικοφσΚανονιςμοφσ, κα ιςχφουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί. 

Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ για τθ ςφνταξθ τθσ Μελζτθσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ τισ 440 Ελλθνικζσ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ (Ε.ΣΕ.Π.), ςφμφωνα μετθν Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ υπ’ αρ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β’/30.07.2012), όπωσ ιςχφει μζχρι ςιμερα. 

Ακόμα, τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ των οικοδομικϊν και Η/Μ εργαςιϊν, κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με 

ταενιαία τιμολόγια του ΤΠΕΧΩΔΕ (απόφαςθ υπ’ αρικμ. πρωτ. Δ17α/08/136ΦΝ/437/23-12-04 ΦΕΚ1939/ 

Βϋ/29-12-04, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι ςιμερα). 

Σζλοσ, δε κα πρζπει να παραλθφκοφν τα όςα αναφζρονται ςτο Π.Δ. 50Β/07-04-1993 και ςτο Ν.4316, 

ΦΕΚ270/24-12-2014, νομοκεςία που διζπει τθν λειτουργία, οργάνωςθ και διάρκρωςθ των 

Νοςοκομειακϊν Φαρμακείων ι όποια νεότερθ είναι ςε ιςχφ τθ ςτιγμι τθσ ςφνταξθσ τθσ μελζτθσ. 

 

Ελάχιςτα προςόντα Αναδόχου 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν ειδικότθτασ διπλωματοφχων 

Πολιτικοφ Μθχανικοφ και Μθχανολόγου Μθχανικοφ ι/και Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν των αντίςτοιχων κατθγοριϊν του ζργου Α’ τάξεωσ και άνω. 

Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται 

ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν. Οι προςφζροντεσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 

αντίςτοιχα Μθτρϊα του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

Ειδικά για τον διπλωματοφχο Πολιτικό Μθχανικό, να κατακζςει βεβαίωςθσ ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ 

για κτίριο. 

 

Επικοινωνία – υνεργαςία Αναδόχου και Νοςοκομείου 

- Σο νοςοκομείο κα παραδϊςει ςτον Ανάδοχοάμεςα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τα ακόλουκα: 

o Τφιςτάμενεσ Οικοδομικζσ Άδειεσ εγκαταςτάςεων 

o χζδια κτιρίων και εγκαταςτάςεων «Ωσ καταςκευάςκθ» …. 

 χζδια τατικισ μελζτθσ Ιςόγειου του πλθςιζςτερου ςτο Φαρμακείο κτιρίου 

 χζδια Η/Μ εγκαταςτάςεων Ιςόγειου του πλθςιζςτερου ςτο Φαρμακείο κτιρίου 

 χζδια «Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ» 

Η αναπαραγωγι/εκτφπωςθ των ςχεδίων επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

- Σο νοςοκομείο κα διακζςει άμεςα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο: 

o τοιχεία υπεφκυνων τεχνικϊν με γνϊςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, των εγκαταςτάςεων 

φδρευςθσ-αποχζτευςθσ, των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεωνκαι των εγκαταςτάςεων 
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δικτυακϊν υποδομϊν για τθν διάκεςθ ςτοιχείων. 

o τοιχεία επιτροπισ προδιαγραφϊν για τθ διαρρφκμιςθ των χϊρων 

o Δυνατότθτα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ (με ςυνοδεία όπου είναι απαραίτθτο) ςτουσ χϊρουσ του 

Νοςοκομείου, για τα άτομα που κα προβοφν ςτισ εργαςίεσ αποτφπωςθσ και ελζγχου. 

Ειδικά, οι προδιαγραφζσ που κα ςυμφωνθκοφν μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Επιτροπισ για τθ 

διαρρφκμιςθ των χϊρων, τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (ξενοδοχειακό και θλεκτρομθχανολογικό)και γενικά 

ό,τι άλλο απαιτθκεί κα γίνουν εγγράφωσ και κα υπογραφοφν και από τα δφο μζρθ. 

 

Κόςτοσ Εργαςιών 

- το κόςτοσ των εργαςιϊν περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ κατά τθν κείμενθ 

νομοκεςία και τθν τζχνθ και τθν τεχνικι για τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου που 

περιγράφεται ςτθν ενότθτα «Σεχνικι Περιγραφι» ακόμα και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςε αυτιν. 

- Παράβολα, κρατιςεισ και ζξοδα ςχετικά με τθν ζκδοςθ των απαραίτθτων αδειϊν βαρφνουν τον 

Ανάδοχο. 

 

Χρόνοσ Εργαςιών 

- Ο ςυνολικόσ χρόνοσ μζχρι τθν κατάκεςθ του φακζλου ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για αδειοδότθςθ δεν 

μπορεί να ξεπερνά τουσ τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ. 

- τον χρόνο αυτό δεν προςμετρείται κάκε τεκμθριωμζνθ κακυςτζρθςθ που προκφπτει από τθν 

παροχι ςτοιχείων από το Νοςοκομείο ςτον Ανάδοχο. 

- Αναγνωρίηεται δυνατότθτα ςυνολικϊν είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν για τθν παροχι 

διευκρινίςεων ι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. τον χρόνο αυτό δεν 

προςμετρείται κάκε τεκμθριωμζνθ κακυςτζρθςθ που προκφπτει από τθν ςυνεργαςία του Αναδόχου 

με υπθρεςίεσ. 

 

Εγκρίςεισ μελετών 

- ε πρϊτο ςτάδιο, θΟριςτικι Μελζτθ κα εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του νοςοκομείου. Ο 

Μελετθτισ κα οφείλει να παρζχει διευκρινίςεισ ςτισ αρμόδιεσ για τθν ζγκριςθ υπθρεςίεσ και να 

ςυμμορφϊνει τθν Μελζτθ του, ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ των υπθρεςιϊν αυτϊν.Με τθ μελζτθ 

αυτι, ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν ζκδοςθ τθσ Οικοδομικισ Άδειασ και κα δθμοπρατθκεί το ζργο. 

- τθ ςυνζχεια,ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει ςτθν ζκδοςθ τθσ Οικοδομικισ Άδειασ. 

 

 


