
χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ

1 Προμήθεια πτυσσόμενων 
μεταφερόμενων γεφυρών για την 
αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών

24/01/2023 Προμήθεια μεταλλικών συναρμολογούμενων αρθρωτών γεφυρών για την αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών, όπως πλημμυρών, καταστροφών, κλπ., με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των επιχειρησιακών αναγκών του Yπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την 
ταχεία και ασφαλή αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 4 
τμήματα: Τμήμα A - Προμήθεια 5 γεφυρών, Τμήμα B - Προμήθεια 5 γεφυρών, Τμήμα Γ -
Προμήθεια 5 γεφυρών, Τμήμα Δ – Προμήθεια 8 γεφυρών

24/02/2023 12.500.000,00 15.500.000,00 8 έως 18 
μήνες 

(ανάλογα με 
το τμήμα της 
προμήθειας)

2 Πρόσθηκη Νέας Πτέρυγας 
Μόναδας Βραχείας Νοσηλείας 
της Κλινίκης Παθολογικής 
Ογκολογίας του ΑΠΘ στό ΓΝΘ 
"Παπαγεωργίου"

23/01/2023 Aφορά sτη διαμόρφωση νέας μονάδας βραχείας νοσηλείας ογκολογικών ασθενών (ΜΒΝΟΑ), 
με τη μόρφη ισόγειας επέκτασης εμβαδού 1.008,49 τ.μ. στο ΓΝΘ "Παπαγεωργίου"

22/02/2023 2.431.330,65 3.014.850,01 500 ημερολο-
γιακές ημέρες

3 Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων 
και αναβάθμιση 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του ΓΝΘ “Άγιος 
Παύλος”

20/01/2023 Eκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, αδειοδότηση και υλοποίηση του έργου: «Ανακαίνιση 
διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων του ΓΝΘ "Άγιος Παύλος", το οποίο 
περιλαμβάνει την εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και συγκεκριμένα την 
ανακαίνιση του ορθοπεδικού, παθολογικού και χειρουργικού τμήματος, την ανακαίνιση του 
4ου ορόφου, των κοιτώνων των ιατρών και διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, την ανακαίνιση 
των ΤΕΠ, την μετατροπή των μαγειρείων σε χώρο γραφείων, την αντικατάσταση μιας 
γεννήτριας και τριών ανελκυστήρων και την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την ΠΥ μελέτης 
πυρασφάλειας όσον αφορά την παθητική πυροπροστασία και την εγκατάσταση συστημάτων 
πυρανίχνευσης και φωτιστικών ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο (κτίριο 1) του ΓΝΘ "Άγιος 
Παύλος"

09/03/2023 2.782.258,06 3.449.999,99 12 μήνες

4 Κατασκευή νέου Κτιρίου 
Διοίκησης στό Γ.Ν. Ελευσίνας 
"Θριάσιο"

20/01/2023 Aνέγερση νέου διώροφου κτιρίου για τη στέγαση της Διοίκησης στό Γ.Ν. Ελευσίνας 
«Θριάσιο». Στο κτίριο προβλέπονται: • Ισόγειο με βοηθητικούς χώρους, γραφεία και χώρους 
διαικπεραίωσης υποδομής κοινού, • Α' όροφος με κύριους χώρους Γραφείων Διοίκησης και 
βοηθητικούς χωρόυς (Αρχεάα, WC, μικρές κουζίνες), • Δώμα με εγκαταστάσεις μηχανημάτων 
κλιματισμού, Η/Ζ και φωτοβολταϊκών πανέλων.

15/02/2023 2.500.000,00 3.100.000,00 600 ημερολο-
γιακές ημέρες

5 Αποκατάσταση - διαμόρφωση 
υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου 
και ανέγερση προσθήκης για τη 
στέγαση του ΚΥ Μανταμάδου 
Λέσβου

23/12/2022 Με την μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση του κτιρίου, 
συμπερλαμβανομένης της ανακατασκευής του δαπέδου του ορόφου καθώς και της προσθήκης 
νέου κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΥ Μανταμάδου. Στόχος είναι ο σχεδιασμός 
και η κατασκευή ενός λειτουργικού ΚΥ με σεβασμό τόσο στην αρχιτεκτονική του υφιστάμενου 
διατηρητέου κτιρίου όσο και της αρχιτεκτονικής του οικισμού.

17/01/2023 1.652.218,88 2.048.751,41 540 ημερολο-
γιακές ημέρες

Εργα του ΤΑΙΠΕΔ (PPF) που βρίσκονται στον αέρα
Τίτλος Εργου Ημερομηνία 

προκήρυξης
Αντικείμενο έργου Ημερ. Υποβ. 

προσφορών
Προϋπολογισμός (€) Χρόνος 

παράδοσης



6 Ανακαίνιση – ανακατασκευή 
χώρων υγιεινής (λουτρά - WC) 
και εκσυγχρονισμός 
Νοσηλευτικών Μονάδων των 
Νοσοκομείων ΓΝΠ "Τζάννειο", 
ΓΑΝ "Μεταξά", ΠΓΝ "Αττικόν" και 
ΨΝΑ

20/12/2022 Στο «Τζάνειο» προβλε πεται η δημιουργία 32 νέων λουτρών, η πλήρης ανακατασκευή 18 
συγκροτημάτων κοινοχρήστων WC και η ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των θαλάμων 
νοσηλείας, των γραφείων, των κοινόχρηστων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων, 8 
Νοσηλευτικών Μονάδων των 1ου, 3ου, 4ου και 5ου ορόφων του Κεντρικού Κτιρίου. Στο 
«Μεταξά» προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή 77 λουτρών ασθενών, 3 WC κοινού, 13 
συγκροτημάτων κοινόχρηστων WC και η ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των Νοσηλευτικών 
Τμημάτων στους ορόφους -1 ε ως +7. Στο «Αττικόν» προβλέπεται η ανακαίνιση - 
ανακατασκευή των χώρων υγιεινής (λουτρα – WC) και των θαλάμων ασθενών σε διάφορα 
Τμήματα, που έχουν σημαντικές φθορές λόγω χρήσης και τον εκσυγχρονισμό του Ψυχιατρικού 
Νοσηλευτικού Τμήματος. Στο ΨΝΑ προβλέπεται η ανακαίνιση – ανακατασκευή των χώρων 
υγιεινής (λουτρά – WC) και τον εκσυγχρονισμό των 10 Ψυχιατρικών Τμήμα των Ενηλίκων 
(ΨΤΕ).

23/01/2023 4.949.000,00 6.136.760,00 210 ημερολο-
γιακές ημέρες

7 Προσθήκη 5ου ορόφου για τη 
δημιουργία Ογκολογικής 
Κλινικής στο Γ΄ Κτήριο των 
Κλινικών του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ηράκλειου 
(ΠΑΓΝΗ)

19/12/2022 Η προσθήκη καθ’ ύψος στο υφιστάμενο Γ' κτήριο κλινικών του ΠΑΓΝΗ αποτελείται από: • 
Έναν όροφο (5ος όροφος - Level 6) ο οποίος καλύπτει πλήρως το υφιστάμενο δώμα. Όλες οι 
κύριες χρήσεις της Ογκολογικής Κλινικής συγκεντρώνονται σε αυτό το επίπεδο. • Έναν 
δεύτερο όροφο (6ος όροφος - Level 7) ο οποίος καλύπτει τμήμα τουυφιστάμενου δώματος. Το 
επίπεδο αυτό συγκεντρώνει αποκλειστικά μηχανολογικούς και βοηθητικούς χώρους. 
Προβλέπεται η κατασκευή, 2 μονόκλινων θαλάμων ασθενών, 18 δίκλινων και 2 τρίκλινοι με τη 
συνολική δυναμικότητα να ανέρχεται στις 44 κλίνες.

23/01/2023 5.322.020,67 6.599.305,63 750 ημερολο-
γιακές ημέρες

8 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
υπηρεσιών ελέγχου της ΔΙΜΕΑ

12/12/2022 Οριζόντια υποστήριξη της ΔΙΜΕΑ σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο αλλά και υποστήριξη των 
υπηρεσιών ελέγχου της. Συγκεκριμένα η υποβοήθηση της ΔΙΜΕΑ Για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών υποστήριξης ο Ανάδοχος θα διαθέσει στην ΔΙ.Μ.Ε.Α ομάδα 30 εξειδικευμένων 
στελεχών που θα αναλάβουν αρμοδιότητες, θα ενισχύσουν το δυναμικό της ΔΙΜΕΑ και θα 
υποστηρίξουν τη δράση της στο ελεγκτικό έργο για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας 
και την πάταξη του λαθρεμπορίου και παράνομου εμπορίου.

06/01/2023 1.501.030,00 1.861.277,20 15 μήνες 
παροχή 

υπηρεσιών

9 Ανέγερση και λειτουργία του 
Πρωτοδικείου και της 
Εισαγγελίας Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ*

01/12/2023 Αφορά στη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κτηριακών 
υποδομών που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Αθηνών για διάστημα έως 
25 ετών. Συνοπτικά η κατασκευή του έργου αφορά: • στην ανέγερση νέων κτιριακών 
υποδομών για της ανάγκες του Πρωτοδικείου Αθηνών μικτής επιφάνειας (δόμησης) 40.000 τ.μ. 
περίπου, • στην ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών για της ανάγκες της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών μικτής επιφάνειας (δόμησης) 10.000 τ.μ. περίπου, • στη λειτουργική 
ανακατασκευή και στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του Υπόγειου Χώρου 
Στάθμευσης τριών (3) επιπέδων, έκτασης 45.000 τ.μ. περίπου, του Δικαστικού Μεγάρου που 
βρίσκεται στην επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λ. Αλεξάνδρας, • 
στην προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών, και • 
τις εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

31/01/2023 205.217.000,00 254.469.080,00 -

Σύνολα 238.854.858,26 296.180.024,24

* Αφορά σε  εκτιμώμενο κόστος ΣΔΙΤ.


