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       ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 18-11-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                           Αξ. Πξση.: ΔΞΔ 25752/24-11-2022 

ΓΙΟΙΚΗΗ 1η Τ.Πε. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

Ταρ. Γ/λζε: Θεβώλ & Παπαδηακαληνπνύινπ – Γνπδή   

Υπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

Υπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Τκήκα       : Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθ.    : Δπαγγειία Σπαληηδάθε  

Τει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

e-mail        : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr 

 

ΠΡΟ : ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

ΤΤΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΗΗ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΔΔΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΓΓΡΡΟΟΜΜΟΟΝΝΩΩΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  

ΚΚΔΔΝΝΣΣΡΡΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟ  ΣΣΟΟΤΤ  ΓΓΩΩΜΜΑΑΣΣΟΟ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤ  ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΤΤΠΠΗΗΡΡΔΔΙΙΩΩΝΝ  ((ΚΚΔΔΝΝΣΣΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΓΓΟΟ  11
οουυ

  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΤΤ,,  ΓΓΙΙΑΑΓΓΡΡΟΟΜΜΟΟ  ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΗΗ,,  

ΑΑΙΙΘΘΟΟΤΤΑΑ  ΚΚ..  ΞΞΑΑΪΪΓΓΑΑΡΡΑΑ,,  ΣΣΟΟ  ΓΓΩΩΜΜΑΑ  ΣΣΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑΙΙΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ))  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΡΡΓΓΑΑΣΣΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ,,    

ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΓΓΙΙΑΑΡΡΡΡΟΟΩΩΝΝ..  

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν 

από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική 

ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν 

ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική 

διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 
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1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν και 

μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο 

Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηθιακή Διακςβέπνηζη (Ενζυμάηυζη ζηην 

Ελληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκηπονικέρ Επικοινυνίερ (Ενζυμάηυζη ζηο Ελληνικό Δίκαιο ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2018/1972) 

και άλλερ διαηάξειρ.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ». 

 

2. Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. 23900/04-11-2022  Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηελ πγξνκόλσζε 

ηνπ θεληξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ δώκαηνο ηνπ θηεξίνπ Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ (Κεληξηθή είζνδνο 1νπ  

νξόθνπ, Γηάδξνκνο Γηνίθεζεο, Αίζνπζα θ. Ξατδάξα, Σην δώκα ησλ Γηαηηνιόγσλ) θαη 

Δξγαζηεξίσλ ιόγσ δηαξξνώλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ 

Ν. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), πηζαλήο δαπάλεο € 9.000,00 πιένλ Φ.Π.Α (€ 

11.160,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), θαζώο θαη ε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην παποσή ςπηπεζιών ςγπομόνυζηρ ηος κενηπικού 

ημήμαηορ ηος δώμαηορ ηος κηηπίος Γιοικηηικών Τπηπεζιών (Κενηπική είζοδορ 1ος   οπόθος, 

Γιάδπομορ Γιοίκηζηρ, Αίθοςζα κ. Ξαφδάπα, ηο δώμα ηυν Γιαιηολόγυν) και Δπγαζηηπίυν, λόγυ 

διαπποών. 

Πιθανή Γαπάνη  : €9.000,00 πλέον Φ.Π.Α ή €11.160,00 ζςμπ. Φ.Π.Α. (24%) 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο θαη ησλ Τερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνύζεο. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

Μεηά ηην ανάπηηζη ηηρ ππόζκληζηρ ζηο ΚΗΜΓΗ, ΓΙΑΤΓΔΙΑ, Ιζηοζελίδα ηος Νοζοκομείος 

και ζηην πλαηθόπμα ηλεκηπονικού ζςζηήμαηορ ςποβολήρ πποζθοπών iSupplies, οι πποζθοπέρ θα 

καηαηίθενηαι αποκλειζηικά μέζυ ηηρ ανυηέπυ αναθεπόμενηρ πλαηθόπμαρ μέσπι ηη Γεςηέπα 5 

Γεκεμβπίος 2022 και ώπα 12:30 μ.μ..  Δπιπλέον, οι πποζθοπέρ ππέπει να καηαηεθούν από ηοςρ 

ζςμμεηέσονηερ με κλειζηό θάκελο ηην ίδια ημέπα, ήηοι έυρ ηιρ 05/12/2022 και ώπα 14:30 ζηο 

Ππυηόκολλο ηηρ Γπαμμαηείαρ ηος Νοζοκομείος.    

javascript:open_links('697208,670995')
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει 

ηιμήρ.  

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.), Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 
 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.  

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 
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λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 

θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα 

θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 

Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα κε ηα 

όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.  Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη 

από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο 

αλαηεζεί ε ζύκβαζε.   

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΤΓΡΟΜΟΝΩΗ 
ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΩΜΑΣΟ  ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
 

 Στθν Ακινα ςιμερα 20.10.2022 ςυνεδρίαςε θ επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν που 

αφορά τθν  υγρομόνωςθ του κεντρικοφ τμιματοσ του δϊματοσ του κτιρίου των Διοικθτικϊν 

Υπθρεςιϊν και Εργαςτθρίων λόγω διαρροϊν, θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ: 

22612-17/10/22 απόφαςθ του Διοικθτοφ του Νοςοκομείου και αποτελείται από τουσ:  

 1. Τςουκάτο  Τριαντάφυλλο    Μθχανολόγο Μθχανικό Τ.Ε. 

 2. Ναςόπουλο Ιωάννθ          Ηλεκτρολόγο Μθχανικό Τ.Ε. 

 3. Ρίψο Ρζτρo Οικοδόμο 

 H παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά ςτθν προμικεια υλικϊν και εκτζλεςθ εργαςιϊν που 

απαιτοφνται για τθν υγρομόνωςθ του κεντρικοφ τμιματοσ τθσ ταράτςασ και των ταρατςϊν των 

ςυνδετικϊν διαδρόμων του 1ου Ορόφου όπου ενϊνεται το κτιριο των Εργαςτθρίων κακϊσ και τα 

γραφεία Διοίκθςθσ - Τομεαρχϊν με το κεντρικό κτιριο του Νοςοκομείου ςυνολικισ επιφανείασ  

περίπου 400 m2 : 

1. Διάδρομοσ εργαςτιριων (περίπου 32m2)  με επικόλλθςθ αςφαλτικισ μεμβράνθσ. 

2. Μικροβιολογικό εργαςτιριο - Καλλιζργειεσ  (περίπου 32m2) με επικόλλθςθ αςφαλτικισ 

μεμβράνθσ. 

3. Διάδρομοσ Γραφείων Ιατρϊν - Μοριακισ Βιολογίασ (περίπου 44 m2) με επικόλλθςθ 

αςφαλτικισ μεμβράνθσ. 

4. Κεντρικι είςοδοσ 1ου ορόφου (περίπου 184m2) με επικόλλθςθ αςφαλτικισ μεμβράνθσ. 

5. Διάδρομοσ Διοίκθςθσ (περίπου 44m2) με επικόλλθςθ αςφαλτικισ μεμβράνθσ.  

6. Αίκουςα κ. Ξαϊδάρα (περίπου 32m2) με επικόλλθςθ αςφαλτικισ μεμβράνθσ. 

7. Στο δϊμα των Διαιτολόγων, επιφανείασ περίπου 32m2 κα πραγματοποιθκεί 

επαλειφόμενθ ςτρϊςθ ςτεγανοποίθςθσ πολυουρεκανικισ βάςθσ. 
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Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΡΓΑΙΩΝ: 

1. Αποκατάςταςθ ςακρϊν επιφανειϊν 

 Κακαίρεςθ των ςακρϊν τμθμάτων των ςτθκαίων, επιςκευι των πλακϊν ςτζψθσ των 

ςτθκαίων και κακαριςμόσ τουσ όπου απαιτείται (αφαίρεςθ υπάρχον μονωτικοφ υλικοφ 

κ.λπ.). 

 Συμπλιρωςθ των κενϊν που κα δθμιουργθκοφν με ζτοιμο ρθτινοφχο επιςκευαςτικό 

κονίαμα τςιμεντοειδοφσ βάςθσ. 

 Σοβάτιςμα τθσ επιφανείασ και αςτάρωμα, προκειμζνου να ακολουκιςει θ ςτεγανωτικι 

ςτρϊςθ. 

 

2. Εργαςίεσ ςτεγανοποίθςθσ για τα δϊματα 1, 2, 3 ,4, 5 και 6 

2.1 Επεξεργαςία και διαμόρφωςθ των επιφανειϊν προσ εφαρμογι μονωτικϊν υλικϊν 

 Αποξιλωςθ όλων των μεταλλικϊν επικαλφψεων που υπάρχουν ςτθν ταράτςα.  

 Αποξιλωςθ υφιςτάμενθσ παλιάσ μόνωςθσ, μζχρι πλιρουσ αφαίρεςθσ των ςακρϊν 

υπολειμμάτων του υλικοφ και δθμιουργία επιφανείασ εφαρμογισ κατάλλθλθσ για τθν 

ςυνζχιςθ των εργαςιϊν. (δυνατότθτα καλισ πρόςφυςθσ ικανισ να δεχκεί τα προσ 

διάςτρωςθ υλικά). 

 Απομάκρυνςθ όλων των ςακρϊν τμθμάτων των οριηόντιων επιφανειϊν με τρίψιμο με 

μθχανικά μζςα, προσ διευκζτθςθ των εξάρςεων και ςχθματιςμό επιφανείασ ανοιχτοφ 

πορϊδεσ. 

 Εργαςία κακαριςμοφ πλφςεωσ (με υψθλισ πίεςθσ υδροβολι) των προσ ςτεγανοποίθςθ 

επιφανειϊν από ξζνα ςϊματα, ρφπουσ και ςκόνεσ. Το υπόςτρωμα πρζπει να είναι κακαρό, 

υγιζσ, ςτεγνό και ελεφκερο από τυχόν χαλαρά ςθμεία. 

 Σφραγίςματα των μεγάλων ρωγμϊν ςτθν υπάρχουςα επιφάνεια τςιμεντοκονίασ, που κα 

αποκαλυφκεί μετά τθν αφαίρεςθ τθσ παλαιάσ μόνωςθσ, με κατάλλθλο ςφραγιςτικό υλικό, 

πολυουρεκανικι μαςτίχθ. 

 Επιςκευι όπου κρίνεται απαραίτθτο με ζτοιμο επιςκευαςτικό τςιμεντοκονίαμα Sika 

MonoTop τθσ Sika ι ιςοδφναμου, προσ δθμιουργία ςτακεροφ και γεροφ υποςτρϊματοσ. 

 Διατιρθςθ υπαρχουςϊν ρφςεων ι αποκατάςταςθ τουσ κατά 1.5% κατϋ ελάχιςτο με χριςθ 

ζτοιμων κονιαμάτων ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 
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2.2 Επάλειψθ αςφαλτικοφ υλικοφ (αςτάρωμα) 

 Εφαρμογι, ςε όλθ τθν επιφάνεια προσ μόνωςθ, υποςτρϊματοσ με υπερελαςτομερζσ 

αςφαλτικό γαλάκτωμα, πολυμεροφσ αςφάλτου >60% μθ αναφλζξιμο υψθλϊν 

προδιαγραφϊν Εsha Εlastic τθσ Esha ι ιςοδφναμου (κατά ASTM D-41) ςε δφο ςτρϊςεισ κατϋ 

ελάχιςτο, με κατανάλωςθ περίπου 1Kg/m 2 , ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ όπωσ αναλυτικά 

αναφζρονται ςτα τεχνικά εγχειρίδια και λοιπά ενθμερωτικά τεφχθ του παραγωγοφ 

(ςυνκικεσ εφαρμογισ, αραίωςθ, κατανάλωςθ). Ρριν τθν εφαρμογι του αςταριοφ θ 

επιφάνεια κα πρζπει να είναι ςτεγνι. Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται κατά τθν εφαρμογι του 

αςταριοφ ςτθν ςυμβολι των οριηόντιων επιφανειϊν με τα κατακόρυφα ςτοιχεία (ςτθκαία, 

τοίχοι).   

 Πταν ςτεγνϊςει το αςφαλτικό γαλάκτωμα, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του υλικοφ, θ 

επιφάνεια είναι ζτοιμθ για τθν εφαρμογι των αςφαλτικϊν μεμβρανϊν. 

 

2.3 Τοποκζτθςθ και επικόλλθςθ αςφαλτικισ μεμβράνθσ 

 Επικόλλθςθ με φλόγιςτρο αςφαλτικισ ςτεγανωτικισ μεμβράνθσ με τθν επάνω 

επικαλυμμζνθ με ψθφίδα λευκι ι γκρι, ελάχιςτο βάροσ μεμβράνθσ τουλάχιςτον 4,5 kg/m2 

και μικοσ ρολοφ όχι μεγαλφτερο από 10 μζτρα που τοποκετείται ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του υλικοφ και τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ. Η αςφαλτικι μεμβράνθ κα 

είναι εγκεκριμζνθ κατά ΕΝ 13707 και κα διακζτει κατϋ ελάχιςτο τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

o Επιμικυνςθ τουλάχιςτον 35% κατά μικοσ και 35% κατά πλάτοσ. 

o Τάςθ κραφςθσ τουλάχιςτον 850Ν/5εκ κατά μικοσ και 600Ν/5εκ κατά πλάτοσ.  

o Αντοχι ςε ςχίςιμο 550Ν κατά μικοσ και 350Ν κατά πλάτοσ. 

o Ευκαμψία ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ: από -10°C ζωσ -25°C ςφμφωνα με το πρότυπο 

EN1109. 

o Αυξθμζνθ αντοχι ςτθ γιρανςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN1297. 

o Αντοχι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ >100 °C. 

o Αυξθμζνθ αντοχι ςε ςτατικι διάτρθςθ κατθγορία L4 και ςε δυναμικι διάτρθςθ 

κατθγορία Ι3 ςφμφωνα με τα πρότυπα EN1928 και EN1931.  

 Οι εργαςίεσ κόλλθςθσ μεμβράνθσ ξεκινάνε από το χαμθλότερο ςθμείο των ρφςεων, 

προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ανεμπόδιςτθ ροι του νεροφ όταν οι μεμβράνεσ 

ςυγκολλοφνται θ μια παράλλθλθ με τθν άλλθ. 
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 Οι μεμβράνεσ τοποκετοφνται κατά διεφκυνςθ κάκετθ αυτι των ρφςεων. 

 Η επικάλυψθ των φφλλων μεταξφ τουσ κα πρζπει να είναι 15cm τουλάχιςτον .Οι 

επικαλφψεισ των μεμβρανϊν κατά τθν ςυγκόλλθςθ φλογίηονται και πιζηονται ελαφρά ζωσ 

ότου το τιγμα του αςφαλτικοφ υλικοφ να εμφανιςτεί ςτο ςθμείο τθσ ζνωςθσ γεγονόσ 

ενδεικτικό τθσ ςτεγανισ ςυγκόλλθςθσ των μεμβρανϊν. 

 Η λωρίδα με ψθφίδεσ επί τθσ οποίασ κα επικολλθκεί άλλθ μεμβράνθ , κα πρζπει με τθν 

βοικεια φλογίςτρου και με πίεςθ με μυςτρί να ειςζλκουν οι ψθφίδεσ ςτθν μάηα τθσ 

αςφάλτου, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ κόλλθςθ. 

 Οι κατά πλάτοσ του ρολοφ επικαλφψεισ δεν πρζπει να ςυμπίπτουν, ζτςι ϊςτε να 

εμφανίηονται τζςςερισ γωνίεσ ςτο ίδιο ςθμείο. 

 Βαφι όλων των ενϊςεων των αςφαλτικϊν μεμβρανϊν με ακρυλικι μαςτίχθ. 

 Επί των κατακόρυφων επιφανειϊν θ αςφαλιςτικι μεβράνθ ανζρχεται ςε ολόκλθρθ τθν 

κατακόρυφθ επιφάνεια και καλφπτει όλθ τθν οριηόντια επιφάνεια του ςτθκαίου. Επί τθσ 

κατακόρυφθσ επιφανείασ του κεντρικοφ κτιρίου ανζρχεται τουλάχιςτον 50 cm. Οι απολιξεισ 

του αςφαλτόπανου ςτο ςτθκαίο ςφραγίηονται με τοπικό ηζςταμα του με φλόγιςτρο και 

πίεςθ με ςπάτουλα και ςτερεϊνεται μθχανικά με λάμα γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ  πλάτουσ 

3cm, με βίδεσ και βφςματα.  Ιδιαίτερθ πρζπει να δοκεί ϊςτε θ λάμα να μθν ζχει λερωκεί με 

αςφαλτικό υλικό. 

 Στισ κζςεισ των υδρορροϊν γίνεται γφριςμα των αςφαλτικϊν μεμβρανϊν μζςα ς’ αυτζσ, 

αφοφ πρϊτα ζχει προθγθκεί ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ τουσ, και αντικατάςταςθ ςπαςμζνων 

τμθμάτων τουσ. 

 Τοποκζτθςθ ειδικϊν εξαεριςτικϊν δϊματοσ (13 τεμάχια), φψουσ τουλάχιςτον 24 cm με 

κατάλλθλα διαμορφωμζνο πζλμα για ςυγκόλλθςθ αςφαλιςτικϊν μεβρανϊν ςτισ κζςεισ που 

απαιτοφνται. (1τεμ ανά 25m2 επιφάνειασ). Θα ζχουν τθν απαραίτθτθ μθχανικι αντοχι, 

αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν θλιακι ακτινοβολία και κα είναι ςυμβατά με τα 

υπόλοιπα υλικά ϊςτε να μθν επιδροφν δυςμενϊσ μεταξφ τουσ. 

 

3. Εργαςίεσ ςτεγανοποίθςθσ για το δϊμα 7 

 Εργαςία κακαριςμοφ πλφςεωσ (με υψθλισ πίεςθσ υδροβολι) των προσ ςτεγανοποίθςθ 

επιφανειϊν από ξζνα ςϊματα, ρφπουσ και ςκόνεσ. Το υπόςτρωμα πρζπει να είναι κακαρό, 

υγιζσ, ςτεγνό και ελεφκερο από τυχόν χαλαρά ςθμεία. 
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 Σφραγίςματα αν υπάρχουν των μεγάλων ρωγμϊν ςτθν υπάρχουςα με κατάλλθλο 

ςφραγιςτικό υλικό, πολυουρεκανικι μαςτίχθ. 

 Εφαρμογι εποξειδικοφ αςταριοφ (Primer) δφο (2) ςυςτατικϊν ςε όλθ τθν επιφάνεια 

(δάπεδο και περιμετρικό ςτθκαίο ζωσ φψουσ υφιςτάμενθσ μόνωςθσ. 

 Επάλειψθ (βάψιμο) τθσ επιφάνειασ με ςτεγνωτικό, αδιάβροχο, ελαςτομερζσ, μονωτικό 

πολυουρεκανικό υλικό, ενδεικτικοφ τφπου HYPERDESMO LV τθσ εταιρείασ ALCHIMICA, ι 

αντίςτοιχου. Η εφαρμογι του υλικοφ κα πρζπει να γίνει ςε δφο (2) ςτρϊςεισ. 

 

4. Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ προςτατευτικϊν ςιτϊν  

 Στο τζλοσ των εργαςιϊν κα γίνει ςε όλεσ τισ υδρορροζσ  (οκτϊ (8) τεμάχια) τοποκζτθςθ 

ςτακερϊν προςτατευτικϊν ςθτϊν  Φ75-200 (τφπου κουκουνάρα) για να μθν βουλϊνουν από 

διάφορα αντικείμενα. Θα τοποκετθκοφν επίςθσ ζντεκα (11) ςτακερζσ προςτατευτικζσ ςιτεσ 

(τφπου κουκουνάρα)   Φ75-200 ςτισ υπόλοιπεσ υδρορροζσ των δωμάτων 

  

Β. ΓΕΝΙΚΑ 

 Συνολικά ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν κα ξεπερνά τισ τριάντα(30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 

τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Στα ςθμεία όπου υπάρχουν μθχανιματα Κλιματιςμοφ  θ όποια ανζγερςθ τουσ για ςωςτι 

εφαρμογι και ολοκλιρωςθ τθσ μόνωςθσ κα γίνει με τθν ευκφνθ αποκλειςτικά και μόνο του 

Αναδόχου παρουςία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και χωρίσ να προκλθκεί κάποια βλάβθ ςτα 

μθχανιματα αυτά και ςτα εξαρτιματά τουσ. 

 Απαραίτθτθ θ κατάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ ςε ςχζςθ με όλεσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να φροντίςει ϊςτε όλεσ οι 

εργαςίεσ να λάβουν χϊρα χωρίσ τθν πρόκλθςθ αναςτάτωςθσ και προβλθμάτων ςτουσ 

υπόλοιπουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. 

 Θα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι 

Λοιμϊξεων του Νοςοκομείου ϊςτε θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν να μθν προκαλζςει διαρροι 

ςκόνθσ και κινδφνουσ.  

 Οι μεταφορζσ των υλικϊν κα πρζπει να γίνουν αποκλειςτικά και μόνο ςε ϊρεσ μθ αιχμισ 

λειτουργίασ του Νοςοκομείου και κατόπιν ζγγραφθσ υπόειξθσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 

Απαγορεφεται ρθτά θ χριςθ των ανελκυςτιρων για τθν μεταφορά των υλικϊν. 
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 Ο ανάδοχοσ που κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, υποχρεοφται να λαμβάνει τα 

κατά νόμο αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία του προςωπικοφ από ατυχιματα για τα 

οποία φζρει ακζραια τθν αςτικι και ποινικι ευκφνθ.  

 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ νόμουσ, διατάγματα, 

οδθγίεσ και γενικά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ για τθν αςφάλεια των 

εγκαταςτάςεων. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ εργαςίεσ με ζμπειρο προςωπικό, του οποίου 

είναι ο αποκλειςτικόσ εργοδότθσ και ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι παντόσ τρίτου για τθν 

ακριβι τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Οι κάκε είδουσ καταβολζσ προσ 

τα αςφαλιςτικά ταμεία για όλο το προςωπικό του αναδόχου βαρφνουν τον ίδιο. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ, κάκε μζτρο 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του ζργου. 

 Αποκατάςταςθ όποιων ηθμιϊν τυχόν προκλθκοφν. Γενικϊσ όλα τα μερεμζτια που κα 

δθμιουργθκοφν ςτα οικοδομικά ςτοιχεία του Νοςοκομείου κα επιςκευαςτοφν και κα 

παραδοκοφν όλεσ οι τελικζσ επιφάνειεσ ελαιοχρωματιςμζνεσ. 

 τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται θ ςυγκζντρωςθ των προϊόντων 

κακαίρεςθσ και μεταφορά εκτόσ Νοςοκομείου ςε αδειοδοτοφμενεσ από τισ Αρχζσ 

χϊρουσ. 

 Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ όπου κα εκτελεςκοφν οι 

παραπάνω εργαςίεσ προκειμζνου να αποκτιςουν ιδία αντίλθψθ των ςυνκθκϊν, 

αποτφπωςθ των διαςτάςεων-αποςτάςεων, προςμζτρθςθ των αναγκαίων υλικϊν για τθν 

μόνωςθ των ταρατςϊν για τθν ςυγγραφι τθσ προςφοράσ τουσ και των λοιπϊν τεχνικϊν 

ςτοιχείων που τυχόν χρειαςτοφν για τθ ςωςτι εγκατάςταςθ και μεταφορά όλων των υλικϊν 

και να παραλάβουν βεβαίωςθ επίςκεψθσ από τθν Σεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου θ 

οποία κα πρζπει να κατατεκεί ςτον φάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, επι ποινι 

αποκλειςμοφ.      

 Ώρεσ επιςκζψεων ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία: 09:00 πμ -11:00 πμ. 

 Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ κα εκτελεςτοφν υπό τθν παρακολοφκθςθ και ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου. 

 Η τιμολόγθςθ του ζργου από τον ανάδοχο κα γίνει μετά τθν ζγγραφθ ενθμζρωςθ τθσ 

Σεχνικισ Τπθρεςίασ για το πζρασ των εργαςιϊν ϊςτε θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ του ζργου να προβεί ςτθν ςφνταξθ του Ρρακτικοφ Ραραλαβισ του.   
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Γ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 Η τιμι προςφοράσ κα αναφζρεται ςε κατ’ αποκοπι τίμθμα (τεμάχιο ζνα  (1)). 

 H προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν υγρομόνωςθ του κεντρικοφ 

τμιματοσ του δϊματοσ του κτιρίου των Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Εργαςτθρίων λόγω διαρροϊν 

ανζρχεται ςε €9.000,00 πλζον ΦΡΑ (€11.160,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ).   

Οι προςφορζσ κα δοκοφν ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Α/Α Περιγραφι είδουσ / εργαςίασ Μ.Μ. Ποςότθτα 

Σιμι 

Μονάδασ 

(χωρίσ ΦΠΑ) 

φνολο      

 (χωρίσ ΦΠΑ) 

1 

Υγρομόνωςθ του κεντρικοφ 

τμιματοσ του δϊματοσ του κτιρίου 

των Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και 

Εργαςτθρίων λόγω διαρροϊν. 

Κωδ.είδους 26 90003 002 000022 

CPV: 45215140 KAE: 0863 

τεμ 1 9.000,00 9.000,00 

Γενικό φνολο (χωρίσ ΦΠΑ 24%): 9.000,00€ 

ΦΠΑ 24%: 2.160,00€ 

Γενικό φνολο (με ΦΠΑ 24%): 11.160,00€ 
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