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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 26/02/2019 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 6083……. 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΠΙΟΤ ΓΙΑ ΚΗΠΟΤ (ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ 

ΚΗΠΟΤ) 

 Δπεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς 

45112712-9 
<< ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΠΙΟΤ ΓΙΑ 

ΚΗΠΟΤ (ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΚΗΠΟΤ)>> 

 
1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ζθνπό ηελ 
Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο 
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις 14/03/2019. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
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7.) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΗΠΟΤ 
 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ηνλ ρώξν ζα απαζρνινύληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) άηνκα , εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 
ζα είλαη  γεσηερληθόο (γεσπόλνο ή ηερλνιόγνο γεσπόλνο θιπ) θαη νη ππόινηπνη 
θεπνηέρλεο.  
Σν πξνζσπηθό ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ζα θέξεη νκνηόκνξθε ελδπκαζία κε ηνλ 
ινγόηππν ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο. 
 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Η απαζρόιεζε ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζε εκέξεο 
πνπ ζα ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν. 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 

Ο πληεξεηήο κε επζύλε, κέξηκλα θαη έμνδά ηνπ αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ 
πξάζηλνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. Η ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη θάζε ζπλήζεο εξγαζία 
ζπληήξεζεο θήπνπ (θιάδεκα δέληξσλ, ζάκλσλ, θπηηθώλ θξαθηώλ, πόηηζκα, 
θνύξεκα ριννηάπεηα, θαηαπνιέκεζε αζζελεηώλ, εληόκσλ θαη δηδαλίσλ, βαζηθή θαη 
πεξηνδηθή ιίπαλζε, ζθάιηζκα θαη θαζαξηόηεηα ησλ θήπσλ). 
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ηελ θαηάιιειε επνρή, ιακβάλνληαο 
ηαπηνρξόλσο ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνύ θαη ηεο πεξηνπζίαο απηώλ (απηνθίλεηα).  
Πεξαηηέξσ, πεξηέρεηαη θαη ην θόζηνο ησλ πιηθώλ ζπλήζνπο ζπληήξεζεο ηνπ θήπνπ 
(ιίπαζκα, θπηνθάξκαθα, κπθεηνθηόλα, πιηθά ςεθαζκνύ, ζαθνύιεο θαζαξηόηεηαο 
θ.ι.π.) όρη όκσο ην θόζηνο αληαιιαθηηθώλ ή εμαξηεκάησλ ππνδνκήο ( ζύζηεκα 
πνηίζκαηνο, κπεθ ςεθαζκνύ λεξνύ, θ.ι.π.) ηα νπνία ζα βαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν. 
Αλαιπηηθόηεξα, ζα γίλνληαη ηα θάησζη: 
1. Κιαδέκαηα θπηώλ, δέληξσλ θαη θαιισπηζηηθώλ ζάκλσλ ζε όιν ηε πεξηβόινπ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
2. Βαζηθέο ιηπάλζεηο ησλ θπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη ξαληίζκαηα 
θπηώλ θαη δέλδξσλ (πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
αζζελεηώλ όπνπ απαηηείηαη. 
3. Δξγαζίεο απνςίισζεο. 
4. Γηαηήξεζε ησλ ρώξσλ ζπληήξεζεο θαζαξώλ θαη ρσξίο δηδάληα.  
5. Απνθνκηδή θιαδηώλ – θπιισκάησλ – απνξξηκκάησλ εθηόο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαζώο θαη απνθαηάζηαζε δεκηώλ. 
6. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ εμαξηεκάησλ απηόκαηνπ πνηίζκαηνο, θαζώο θαη ζε 
ηπρόλ ζπάζηκν θιαδηώλ δέληξσλ θαη γεληθόηεξα ζε νπνηνδήπνηε έθηαθην ζπκβάλ ν 
αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επέκβεη (εληόο 4ώξνπ). 
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ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θπηώλ ή πξνζζήθεο λέσλ θπηώλ γηα ηελ αλάπιαζε 
ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ ην θόζηνο αγνξάο απηώλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο 
πξνζθνξάο αιιά επηβαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 
 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα βεβαηώλνληαη κε ηελ ππνβνιή εβδνκαδηαίνπ δειηίνπ 
ζπληήξεζεο από ηνλ ζπληεξεηή πξνο ην Σκήκα Δπηζηαζίαο – Ικαηηζκνύ, ην νπνίν 
ζα βεβαηώλεη ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ. πγθεθξηκέλα, θάζε εβδνκάδα 
ζε κέξα πνπ ζα θαζνξίζεη ην Ννζνθνκείν, ν πληεξεηήο ζα απνζηέιιεη mail ζην 
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθάζηνηε εβδνκάδαο. 
 

 
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΣΡΙΑ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
TMHMA ΔΠΙΣΑΙΑ - ΙΜΑΣΙΜΟΤ 


