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ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.    ΚΥΜΗ 15-06-2022 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4332 

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»        

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία   ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας 

Τ.Κ. 34003 

ΤΗΛ : 2222350153 

Ε-ΜAIL : promitheies@gnkymis.gr  

               
 

 

  

Σχετικά: 1. Την υπ΄αρίθμ.πρωτ.9715/25-11-2021 αίτηση του Τμήματος Τεχνικού & Βιοϊατρικής Υπηρεσίας 
για τις Υπηρεσίες Τακτοποίησης - Νομιμοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  
όλων των αυθαίρετων παρεμβάσεων που έχουν γίνει επί του κτηρίου του Γ.Ν Κύμης καθώς 
και των αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται εντός του οικοπέδου του, η οποία 
συνοδεύεται από τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Το αρ.15/09-06-2022, απόσπασμα πρακτικού με Θέμα 70ο «Έγκριση σκοπιμότητας για την 
διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες τακτοποίησης – 
νομιμοποίησης αυθαιρέτων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.500,00 € προ  ΦΠΑ 
24%», απόσπασμα πρακτικού ΔΣ του Γ.Ν. Χαλκίδας (ΑΔΑ: 9ΝΘΕ46904Θ-4Υ8). 

3. Η αρ.πρωτ.4327/15-06-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ΚΑΕ 0429 (ΑΔΑ: 629Ο46904Θ-
ΓΓΜ). 
 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο 
της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου 
www.ghkymis.gr. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου & θα απευθύνονται στο Γραφείο 
Προμηθειών του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ. 

 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΤΡΙΤΗ 21-06-2022 & ώρα 14:30 μ.μ. 
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ 22-06-2022. 
 

                 Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ» του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 

6.820,00€ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

                 CPV 71330000-0 – ΚΑΕ 0429 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του 
Τμήματος Προμηθειών 

• Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
 

➢ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

➢ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

➢ Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 
 
Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
 

❖ Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται: 
 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία 
υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 
13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι: 

• Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη 
γνώση. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

• Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή 
προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16. 

• Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
τους. 

 
 

2) Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
           Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
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           Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
           Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους            

επιμελητηρίου. 
 

❖ Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 

• Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας, σε πλήρη 
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 

• Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 
  τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. 

 
 

❖ Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 
Η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. 

 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα 

πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/06/2022 και ώρα 11:00 π.μ.. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη 
συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά 
μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση 
του πρακτικού από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και 
με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, για διαφορές 
που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α). 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα. 
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ. 
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
6.Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αυτή 
έχει καταχωρηθεί. 
7. Η οποία είναι υπό αίρεση. 
8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. 
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
 

❖ Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται 
στο Οικονομικό Τμήμα. 
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Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                                                                                                                                              Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

                                                                 

                                                    

                                                                                                                                                                           ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ 

  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ, email: ivalsamakis@hotmail.com 

2. ΓΕΩΡΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, email: nikosgeorgikopoulos@gmail.com 

3. ΠΙΓΚΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, email: pigkostopo@hotmail.com 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

 
Οι διαδικασίες «Αποτύπωσης & Ελέγχου κτισμάτων εντός του οικοπέδου του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης, 

εντοπισμού αυθαιρέτων κατασκευών και νομιμοποίηση ή τακτοποίησή τους» θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 

με το Ν. 4495/2017 και αφορούν στα κατωτέρω κτίσματα του: 

1) Κεντρικό κτήριο Νοσοκομείου (Υπόγειο, Ισόγειο, Υπερυψωμένος όροφος, 1ος όροφος, 2ος όροφος) 

2) Κτήριο ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) 

3) Κτήριο Πλυντηρίων και Ψυκτικού θαλάμου Ιατρικών αποβλήτων 

4) Οικίσκος Τεχνικής Υπηρεσίας 

5) Οικίσκος γεννήτριας Οξυγόνου 

6) Οικίσκος Κλιβάνου Αποστείρωσης 

7) Δύο (2) Οικίσκοι Νοσηλείας Covid 19. 

8) Υπόστεγο ΕΚΑΒ 

9) Κτίσματα ΕΚΑΒ 

10) Οικίσκος αντλίας ΜΤΝ (Μονάδας Τεχνητού Νεφρού) 

11) Ιερός Ναός 

Τα ανωτέρω κτίσματα θα αποτυπωθούν και θα γίνουν όλες οι διαδικασίες και μελέτες που προβλέπονται για 

έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας ή για τακτοποίησή τους ή και άδεια κατεδάφισής τους αν χρειαστεί. 

Συγκεκριμένα, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: 

1) Λήψη των διαθέσιμων σχεδίων και των οικοδομικών αδειών από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

2) Έλεγχος υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος και σχεδίων κατόψεων των ορόφων. Αποτυπώσεις των 

κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής του στο σύστημα του ΤΕΕ. Αρχική 

υπαγωγή της δήλωσης στο σύστημα του ΤΕΕ, υπολογισμός πιθανού προστίμου και ρύθμιση αποπληρωμής 

αυτού. 

3) Αρχιτεκτονική μελέτη που περιλαμβάνει: Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης αποτελούμενης από σχέδια 

κατόψεων, τομών, διάγραμμα δόμησης και τεχνική έκθεση καθώς και φωτογραφίες, υπεύθυνες δηλώσεις, 

αεροφωτογραφίες και λοιπά δικαιολογητικά. 

4) Μελέτη στατικής επάρκειας των αυθαιρέτων κατασκευών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. η του Ν. 

4495/2017, ΦΕΚ 167Α/03.11.2017 και την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507, ΦΕΚ 1643Β/11.05.18. 

5) Τεχνική έκθεση ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου της παρ. θ του άρθρου 99 του Ν. 4495/2017.  

Σχετικά αναφέρεται ότι, επιβλέπουσα Αρχή θα είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Γενικού νοσοκομείου Κύμης. 
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