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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «Βενιζέλειο» προτίθεται να διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισµό για 

την ανάδειξη αναδόχου για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ» -CPV 50700000-2. 

 

Σε εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (θέµα 1ο ) απόφασης της ΕΠΥ 

περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προµηθευτές, 

οι επίσηµοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προµηθευτών, που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο, εντός είκοσι (20) ηµερών, η οποία θα αρχίζει από την εποµένη της 

ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου www.pagni.gr., 

(http://www.pagni.gr/index.php/promanak), να αποστείλουν στην Υπηρεσία µας 

τεχνικές προδιαγραφές «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ» σε δύο αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή, προκειµένου να προετοιµαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισµού. 

 

H Συντήρηση και επισκευή αφορά σταθερά δοµικά στοιχεία του νοσοκοµείου, όπως 

για παράδειγµα το εξωτερικό κέλυφος (τοίχοι, δώµατα, κ.λ.π.), καθώς και στοιχεία 

στο εσωτερικό όπως για παράδειγµα ψευδοροφές, δάπεδα, διαχωριστικοί τοίχοι, 

πόρτες και κασώµατα µε τα σιδηρικά τους κ.λ.π. Ορισµένα καίρια σηµεία αφορούν: 

 

• Επισκευή όψεων εξαιτίας διάβρωσης του σιδηρού οπλισµού 

• Χρωµατισµοί εξωτερικών τοίχων, χρωµατισµοί εσωτερικών τοίχων και 

ψευδοροφών 

• Επισκευή και αναβάθµιση των υφιστάµενων υγροµονώσεων δωµάτων και αρµών 

• Τρέχουσα και καθηµερινή επισκευή σιδηρικών θυρών και παραθύρων, λουτρών 

και άλλων τεµαχίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις  



• Κατασκευή/αντικατάσταση/επισκευή διαχωριστικών τοίχων ξηρής δόµησης, 

ψευδοροφών, δαπέδων κ.λ.π. 

• Υγρές κατασκευές µικρής κλίµακας (επισκευές ή νέες) όπως τοιχοδοµή, επί τόπου 

σκυρόδεµα, διαστρώσεις κ.λ.π. 

• Επισκευή/κατασκευή θυρών και ερµαρίων 

• Επισκευή εξωτερικών κουφωµάτων αλουµινίου και σιδηρών κουφωµάτων 

• Αντικατάσταση διαφόρων τύπων υαλοπινάκων 

 

Οι εργασίες θα οργανώνονται µακροπρόθεσµα (π.χ. επισκευή όψεων), µεσοπρόθεσµα 

(π.χ. ερµάρια), βραχυπρόθεσµα (σύµφωνα µε τις καθηµερινές ή επείγουσες ανάγκες), 

από προσωπικό το οποίο θα βρίσκεται και θα παρέχει τις υπηρεσίες του εντός του 

Νοσοκοµείου. Η προεκτιµώµενη ετήσια δαπάνη είναι 300.000 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόµενο αναρτήθηκε 

στον επίσηµο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-

promhtheiwnygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis). Πληροφορίες όλες τις εργάσιµες 

µέρες από10:00-14:00 πµ , στο Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου.  

 

ANNOUNCEMENT 
 

The University General Hospital of Heraklion- General Hospital “Venizeleio” intends 

to conduct a public tender for the procurement of: “Repair & Maintenance of 

building’s fabric”  CPV 50700000-2.  

 

In implementation of no. 65/17-7-2015/21-7- 2015 (1st issue) board resolution of 

EPY, concerning the drawing up of technical specifications and standards, all 

Suppliers, Official Agents or Unions of the same Suppliers that are active in the field, 

are invited to submit to our Department, technical specifications for:  Repair & 

Maintenance of building’s fabric, in printed and magnetic form, within a binding 

period of twenty (20) days from the announcement, starting from the next day this 

invitation's appearance on the hospital's website (www.pagni.gr), 

(http://www.pagni.gr/index.php/promanak), in two copies in printed and 

electronic form, within binding form. 

 

“Repair & Maintenance of building’s fabric” concerns the hospital's structural fixed 

elements, such as the building's outer envelope (walls, flat roofs, e.t.c) as well as 

interior elements such as false ceilings, floors, partition walls, door and window 

casings and fittings, e.t.c. Some key points include:  

 

• Repair of facade damage due to corrosion of reinforced concrete steel tie bars, 

• Painting of external walls and fittings, painting of interior walls and ceilings.  

• Maintenance and upgrade of existing flat roof membranes and joints 

• Running and everyday repair of door fand window fittings, WC's and other on-

demand items, 



• Construction/replacement/repair of dry construction partition walls, drop ceilings, 

floors, etc  

• Small scale wet constructions (new or repair) such as masonry, in-situ concrete, 

screeds e.t.c. 

• Repair/construction of cabinets and interior doors  

• Maintenance of various types of external aluminium and metal openings 

• Replacement of various types of glass panes. 

 

Works will be organized in the long term (i.e facade repairs), medium term (i.e 

cabinets), short term (according to daily or emergency needs), by staff stationed and 

providing services at the hospital. The estimated annual cost is 300,000 Euro (VAT 

included). 

 
For further details, the forenamed board resolution of EPY is found at the official 

website below: (http://www.mih.gov.gr/articles/epitroph-promitheiwn-

ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis). Information can be provided on working days 

during hours 10:00- 14:00 pm.  
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