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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νάουσα,  22/03/2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                               Αριθ. Πρωτ.: 3274 
3

Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                        

                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών                             ΠΡΟΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,                                                                       
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου                                                              ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
Τηλέφωνο : 23323 50255               
ΦΑΞ  : 23320 23422                                                               
 e-mail  : promithies@gnnaousas.gr                                                                                        
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες επιδιόρθωσης στο κιόσκι και στην 
εκκλησία   , (CPV 45432110-8)  της  Υγ. Μ. Μονάδας  Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας. 

                 
   
ΣΧΕΤ  : α) Ο Νόμος 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
              β) Ο Νόμος 4782/2021  
              γ) Η υπ΄αριθμ.234 με αριθμ.πρωτ.3211/16-03-2022 πράξη του Αναπλ. Διοικητή   της Υγ. Μ. 

Νάουσας του Γ.   Ν. Ημαθίας  
 

              Η Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προκειμένου να προβεί  σε επιδιόρθωση στο χώρο της 

εκκλησίας και στο κιόσκι, CPV 454531100-8 προϋπολογισμού 7.688,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%, σας προσκαλεί  όπως μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email 

promithies@gnnaousas.gr , τεχνικό-οικονομική προσφορά . Κριτήριο κατακύρωσης  είναι  η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). 

Εφόσον η υπηρεσία  παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-

2010) της  Ε.Π.Υ. καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση με την αναγραφόμενη τιμή . Η 

υπηρεσία δεν θα δεχτεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην 

παραπάνω δήλωση. Εάν  η υπηρεσία   δεν παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς 

θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

 

Χρόνος υποβολής προσφορών έως 28-03-2022 ώρα 10:00π.μ. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση η υλοποίηση των εργασιών  από τον ανάδοχο να 

ολοκληρωθεί  σε δύο (2) ημέρες λόγω λειτουργικών αναγκών . 

 
                 Ο αναπλ. Διοικητής 

                                                                                     Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  
     

 
  

        Δρ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
 
1.Επιδιόρθωση σκάλας στο εκκλησάκι με τσιμέντα και σίδερα ,διαστάσεις 2*1,10 μέτρα . 
2.Πλακόστρωση μπροστά στο εκκλησάκι ,διαστάσεις 2,5 *2,10 μέτρα  
3.Αποξήλωση παλαιών τσιμέντων δαπέδου ,απομάκρυνση μπαζών και νέο μπάζωμα 
4.Σιδέρωμα και τοποθέτηση νέου σκυροδέματος 82,20τ.μ. 
 
 
 
 
 
 


