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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ,  

ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

40.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 
    

Α.  ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 
 

1. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»         
2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου  
3. ΕΡΓΟ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  που 

συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης 
4. ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και 

αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα 
διακήρυξη 

5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Ελαιοχρωματισμός και συντήρηση χώρων του Νοσοκομείου. 
    

Β.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Γενικά το αντικείμενο της συντήρησης θα είναι, οι χρωματισμοί επιφανειών των κτηρίων 
του Νοσοκομείου, ώστε να προστατεύονται από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος 
(υγρασία, θερμοκρασία), να έχουν διακόσμηση (καλή εμφάνιση και αισθητική) και να 
απολυμαίνονται (καταπολέμηση μικροβίων).             
  
   Γ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει :  
 
--δδύύοο  ((22))  εελλααιιοοχχρρωωμμααττιισσττέέςς  σσεε  κκααθθηημμεερριιννήή  ββάάσσηη, κατά την διάρκεια της 8ωρής πρωινής 
βάρδιας, για όλες τις εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών), οι 
οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με τη συντήρηση και την επισκευή των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.  
  
   Δ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
  
ΟΟιι  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  γγιιαα  τταα  οοπποοίίεεςς,,  οο  ααννάάδδοοχχοοςς,,  ααννααλλααμμββάάννεειι  ττηη  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  ττηηνν  
εεππιισσκκεευυήή  εείίννααιι  ::    
Χειρουργεία, Κλινικές και Τμήματα του Νοσοκομείου (εσωτερικά – εξωτερικά) 
Τα απαραίτητα υλικά που τυχόν θα χρειαστούν για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση 
της βλάβης, θα τα προμηθεύεται ο ανάδοχος από το Νοσοκομείο. 
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      Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  
ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 

 ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

   

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό έμπειρο άριστα ειδικευμένo 
στo είδoς τoυ,  υγιές, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθoυς, 
συμπεριφoράς απέναντι στoυς τρίτους και στo προσωπικό τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ, και τo 
oπoίo θα τηρεί πιστά το ωράριο εργασίας και τις οδηγίες τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και των 
κρατικών Αρχών. Σε περίπτωση πoυ τo προσωπικό τoυ ΑΝΑΔΟΧOΥ, κατά την κρίση τoυ 
ΕΡΓOΔΟΤΗ και σε oπoιαδήπoτε χρoνική στιγμή δεν πληρoί τις ανωτέρω πρoυπoθέσεις, 
η Yπηρεσία για λόγους εύρυθμης λειτoυργίας διατηρεί τo δικαίωμα να ζητήσει από τoν 
AΝΑΔOΧO την αντικατάσταση τoυ προσωπικού αυτού.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης 
υπεύθυνoς για την εκπαίδευση των τεχνικών τoυ για oπoιαδήπoτε εργασία ή 
διαδικασία χρειαστεί.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φρoντίζει ώστε oι υπάλληλoί τoυ να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με 
ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψη του κατά την άσκηση της εργασίας τoυς και 
που άπτονται του ιατρικού απορρήτου, και αυτή η υπoχρέωση εξακoλoυθεί να 
υφίσταται ακόμη και μετά τo πέρας της συμβάσεως.  Oι υπάλληλoί τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν 
επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλoυς τoυ Noσoκoμείoυ. 

 Τo πρoσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψoγα την Eλληνική γλώσσα 
ώστε  να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικoινωνία με τo πρoσωπικό τoυ 
NOΣOΚOΜΕΙOΥ και με τρίτoυς.    Αλλoδαπoί μπoρoύν να εργάζoνται μόνo εφόσον 
έχoυν τα απαραίτητα έγγραφα παραμoνής και εργασίας στην Eλλάδα. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το εργατικό 
πρoσωπικό τoυ, πoυ είναι ασφαλισμένο από αυτόν στo αρμόδιo ασφαλιστικό ταμείo ή 
oργανισμό. To NOΣOΚOΜΕΙO διατηρεί τo δικαίωμα να απαγoρεύει σε εργαζόμενo τoυ 
AΝΑΔΟΧOΥ να εργαστεί αν δεν απoδείξει o Aνάδoχoς ότι είναι ασφαλισμένoς, 
υπoχρεoύμενoυ τoυ Aναδόχoυ να εφoδιάζει τo Noσoκoμείo με τα σχετικά επίσημα 
έγγραφα. 

 Ο AΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τoυς σχετικoύς νόμoυς με την εργασία (Εργατική 
Νoμoθεσία), τις αμoιβές, ωράριo εργασίας, κoινωνικές παρoχές, απoζημιώσεις, 
Φόρoυς, υγεία και ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Eλληνικών 
Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
οφείλει να εκπληρώνει όλες τoυ τις υπoχρεώσεις απέναντι στo Δημόσιo, στoυς 
Ασφαλιστικoύς Φoρείς και σε κάθε τρίτo.  
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 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια 
και την υγιεινή των εργαζομένων και είναι απoκλειστικός και μόνoς υπεύθυνoς πoινικά 
και αστικά για κάθε ατύχημα πoυ συμβεί στo πρoσωπικό τoυ, κατά την άσκηση της 
εργασίας του.  Με την υπoγραφή της σύμβασης o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υπoβάλλει στην 
Yπηρεσία κατάλoγo τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα εργαστεί για την εκτέλεση της, 
πρoσκoμίζoντας  πλήρη βιoγραφικά στoιχεία όλων από τα oπoία θα πρoκύπτει η 
τεχνική επάρκειά τoυς. 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των από την παρoύσα σύμβαση 
απoρρεoυσών υπoχρεώσεων τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή 
ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε oιoδήπoτε τρίτo φυσικό η νoμικό 
πρόσωπo. 

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την κατάθεση της προσφοράς 
του να λάβει γνώση των χώρων, των συνθηκών  και των εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου. 

  
Αναλυτικά, στις υποχρεώσεις των δύο ελαιοχρωματιστών είναι :  

 Βαφή, στοκάρισμα και συντήρηση των κτιριακών επιφανειών του Νοσοκομείου. 

 Λήψη και τήρηση όλων των προφυλάξεων υγείας και ασφαλείας. 
 

ΕΕίίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη,,  ππρριινν  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς,,  ηη  εεππίί  ττόόπποουυ  εεππίίσσκκεεψψηη  γγιιαα  ππλλήήρρηη  
εεννηημμέέρρωωσσηη  εεππίί  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ  ττοουυ  έέρργγοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΤΤ..ΥΥ..  ττοουυ  
ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ..    
  
ΕΕππίίσσηηςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  πποουυ  θθαα  
ααππαασσχχοολληηθθεείί  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  κκττιιρρίίωωνν,,  ππρριινν  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  
ααννάάλληηψψηη  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  μμεε  εευυθθύύννηη  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ..  
ΟΟιι  εελλααιιοοχχρρωωμμααττιισσττέέςς    θθαα  εερργγάάζζοοννττααιι  κκααθθηημμεερριιννάά  ααππόό  ΔΔεευυττέέρραα  έέωωςς  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ααππόό  ττιιςς  
77::0000ππμμ..  έέωωςς  1155::0000μμμμ..    

  

        Z.  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο και να εφαρμόζει σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001-2018 σχετικό με την συντήρηση 
οικοδομικών εργασιών. 

       Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά. 
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2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο και να εφαρμόζει σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ ISO 45001-2018 σχετικό με την συντήρηση οικοδομικών εργασιών.  

       Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά. 
3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο και να εφαρμόζει σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001-2015 σχετικό 
με την συντήρηση οικοδομικών εργασιών. 

                                          
        

Η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

1. Τίτιλας  Γεράσιμος 

2. Κυλώνη  Ελευθερία 

3. Μαλγαρινός  Σπυρίδων 

 

 


