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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του  Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-2007) «Κύρωση 
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»., όπως έχουν τροποποιηθεί. 

2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α''147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
( προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. To Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

4.    Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ.Α''147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών       

      (προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

5.    Την αρ. Γ4β/ Γ.Π. οικ. 66153 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά   

       με το διορισμό του Καρβέλη Ιωάννη   ως Διοικητή της 6ης  Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,   

       Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 





6.   Την υπ’ αριθμ. Απόφαση  Γ4β/ΓΠ.οικ. 44311   (ΦΕΚ 670/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30.07.2022 ) περί παράτασης 
της θητείας των Οργάνων των Υγειονομικών Περιφερειών.

7.   Την υπ’αριθμ. 13641/28-02-2023 Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας.

8.   Την υπ’αριθμ. 13166/24-02-2023 (553/0), ΑΔΑ : 6ΞΞΜ469, ΑΔΑΜ : 23REQ012203105 Απόφαση   

      Aνάληψης Υποχρέωσης.

9.   Το γεγονός ότι η υπ’αριθμ. 13919/01-03-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κρίθηκε 

     άγονος.

Ανακοινώνει

Την  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΤΕΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ" , με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ"

Υπηρεσία 1,00000

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:

 45300000-0: Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 27/03/2023 13:00

Προϋπολογισμός : 19.500€ (με ΦΠΑ)

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, η 
6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών 
iSupplies (http://isupplies.gr).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί 
δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής 
γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη 
σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.





Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως με το 
σύνολο των όρων.

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 
αρχή.

Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

ΤΙΜΕΣ

Η τιμή δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
απορρίπτεται ως μη κανονική.

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

                                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΒΕΛΗΣ





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Στη στέγη του ΚΥ Χαλανδρίτσας παρατηρήθηκαν σπασμένα ή ρηγματωμένα κεραμίδια (φωτ. 1,2) 
που χρήζουν αντικατάστασης, σε επιφάνεια περίπου 200τ.μ. Η επισκευή περιλαμβάνει: 

1. Μερική καθαίρεση των κεραμιδιών χωρίς προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων.
2. Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο σε επιφάνεια περίπου 200τ.μ.
3. Αποξήλωση και αντικατάσταση καναλιού από γαλβανισμένη στρατζαριστή λαμαρίνα καθώς και 

κάθε άλλου υλικού πλήρωσης στις συναρμογές των κλίσεων με νέα πάχους 1 mm, εκτιμώμενο 
μήκος 150,00 μέτρα

4. Τοποθέτηση εύκαμπτης στεγανοποητικής ταινίας για την στεγανοποίηση των ενώσεων (τύπου 
WAKA FLEX) πάνω από τις γαλβανισμένες λαμαρίνες, εκτιμώμενο μήκος 150,00 μέτρα μήκους.  

5. Επισκευή της μόνωσης  περιμετρικά των καμινάδων με αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες, 
ώστε να μην εισέρχεται νερό από την επιφάνεια επαφής τους με την στέγη.

6. Καλός καθαρισμός της πλάκας και απομάκρυνση όλων των μπαζών 
7. Επικεράμωση με νέα τσιμεντένια κεραμίδια  ρωμαϊκού τύπου σε όλη την κατεστραμμένη 

επιφάνεια (επιφάνεια περίπου 200τ.μ.).
8. Έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για συντήρηση και επισκευή στέγης με χρήση ικριωμάτων 

(εργασία παρ. κ. σύμφωνα με άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4495/2017)
Στην στέγη θα τοποθετηθούν νέοι ντερέδες από γαλβανισμένη λαμαρίνα, κατάλληλα μονωμένοι

Β. Επίσης η δεξαμενή πυρόσβεσης χρήζει συντήρησης. Σε όλες τις ρωγμές και τις γωνίες θα τοποθετηθεί 
διογκούμενο κορδόνι μπετονίτη τύπου Masterstop ή παρόμοιο. Θα επισκευαστεί όπου χρειάζεται η 
εσωτερική επιφάνεια με επισκευαστικό κονίαμα με ενισχυτικό latex για καλύτερη πρόσφυση. Έπειτα θα 
γίνει στεγάνωση με ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών κατάλληλο για 
αρνητικές πιέσεις >12 atm και τέλος θα περαστεί με κατάλληλο για δεξαμενές νερού, στεγανωτικό 
χρώμα για μεγαλύτερο χρόνο ζωής.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α. Επισκευή στέγης

Άρθρο 1. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών,εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Άρθρο 2. Xειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, 
τζιβιέρα,μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η 
απόσταση τηςκαθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Άρθρο 3. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως Δια μέσου οδών καλής 
βατότητας.Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Άρθρο 4. Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό)
Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ Κωδικός ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 170904-2 σκυρόδεμα, 
τούβλα, κεραμικά, ξύλο





Άρθρο 5. Καθαίρεση επικεραμώσεων 
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

Άρθρο 6. . Επικεράμωση με τσιμεντένια κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 
Επικεράμωση με τσιμεντένια κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ή σουηδικού, πλήρης με τους 
απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και 
προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των 
κορυφοκεράμων. 

Άρθρο 7.Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-
02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση 
ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Άρθρο 8. Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) (συνολικού μήκους περίπου 150μ)
Συλλεκτήρας υδάτων στη στέγης ή στο στηθαίο της (ντερές) από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 
mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας για 
πλήρη λειτουργία. 

Άρθρο 9. Τοποθέτηση εύκαμπτης στεγανοποητικής ταινίας για την στεγανοποίηση των ενώσεων (τύπου 
WAKA FLEX) πάνω από τις γαλβανισμένες λαμαρίνες, (εκτιμώμενο μήκος 150,00 μέτρα μήκους).  
Εύκαμπτη στεγανοποιητική ταινία πλάτους 28εκ. για τη στεγανοποίηση κάθε είδους ενώσεων στη 
στέγη, όπως καμινάδες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, εξαερισμοί, ένωση σκεπής με τοίχο, κλπ.

Β. Επισκευή δεξαμενής

Άρθρο 10. Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη καθαρισμό τους από 
σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά 
κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευας νέες προστατευτικές επιστρώσεις.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του εξοπλισμού 
υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτίανερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την 
προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο 
με προστατευτικές στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων 
της υδροβολής.

Άρθρο 11. Στεγάνωση αρμού με κορδόνι μπετονίτη
Στεγάνωση κατακόρυφων ή οριζόντιων αρμών εργασίας σε στοιχεία σκυροδέματος, με τοποθέτηση 
κορδόνι μπετονίτη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Άρθρο 12. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην 
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης





Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην 
διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει 
ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος. 
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων 
από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων 
επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3
για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, 
υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα 
αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE - η χρήση ικριωμάτων 
για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων - η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην 
περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων 
χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού. - ο επιμελής καθαρισμός 
των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα - η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των 
ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο
- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της η τελική εξομάλυνση 
της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής 
επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλλο. Στις εργασίες καθαρισμού της 
επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που 
προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη 
(ορθογωνισμένη επιφάνεια). Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην 
απαιτούμενη έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί 
ότι η διάβρωση του οπλισμού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης. 
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από 
σκυρόδεμα 

Άρθρο 13. Επιχρίσματα επί λείων επιφανειών με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης
Εφαρμογή επιχρισμάτων επί λέιων επιφανειών σκυροδέματος (εμφανή σκυροδέματα) 
συμπεριλαμβανομένων και των σποραδικών σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, με προηγούμενη 
πλύση και καθαρισμό της επιφανείας με την πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης τύπου ADIPLAST της ΙΣΟΜΑΤ 
ή Μαcon της Neotex ή παρομοίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού για την εξασφάλιση 
συνάφειας με το υπόβαθρο εφαρμογή 2ης στρώσης λασπώματος σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα 
και εφαρμογή 3ης και τελευταίας στρώσης τριπτής-τριβιδιστής, συλλογή των μπάζων από το δάπεδο 
και συσσώρευση για φόρτωση και απομάκρυνση. 

Άρθρο 14. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό. 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό. Επάλειψη 
επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες, συνοδευόμενο από 
πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με πόσιμο νερό αρμοδίου προς τούτο Φορέα (potability 
certificate), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο 
ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού. 

Άρθρο 15. Χρωματισμοί με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα με βάση σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες
Χρωματισμοί με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμαμε βάση σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες για 
αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας με ταυτόχρονη αναπνοή της και αποτροπή δημιουργίας μούχλας, 
εκτελούμενη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου υλικού και δια 
οιανδήποτε αναλογία μείξεως μεταξύ ρητινών και σκληρυντικού υλικού, προέλευσης Ευρωπαϊκής 





Ένωσης, άριστης ποιότητας, οποιασδήποτε απόχρωσης, Τέλειος καθαρισμός, επισκευές 100% της 
επιφάνειας χρωμάτων, πλύσιμο των επιφανειών με νερό, μετά το στέγνωμα προεπάλειψη με ειδικό 
PRIMER με βάση ρητίνες σιλικονούχες σύμφωνα με τον κατασκευαστή, με πινέλο και τελικός 
χρωματισμός σε δύο στρώσεις μέχρι επιτεύξεως ομοιόμορφης επιφάνειας με ακρυλικό, μονωτικό, 
τσιμεντόχρωμα, ελαστικού, υδρόφοβου, αυτοκαθαριζόμενου, το οποίο να δημιουργεί επιφάνεια η οποία 
να αναπνέει.  

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πρέπει να είναι Πολιτικοί Μηχανικοί, εργολήπτες 
δημοσίων έργων. Πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

 Πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης 
των χώρων).

 Να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες-αδειοδοτήσεις.
 Υποψήφιοι που έχουν εκτελέσει εργασίες για την 6η Υ.ΠΕ θα πρέπει επι ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίσουν τρία Πρωτόκολλα Παραλαβής υλικών και 
εργασιών ή τρείς  Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών από την 6η Υ.ΠΕ χωρίς 
παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που δεν έχουν κάνει προμήθειες / εργασίες στην 6η 
Υ.ΠΕ να προσκομίσουν από άλλο ΝΠΔΔ στο τομέα της Υγείας, αντίστοιχες 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης χωρίς παρατηρήσεις. Υποψήφιοι που δεν έχουν 
κάνει εργασίες σε Δομές Υγείας και άρα δεν έχουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις δεν 
θα αποκλείονται. 

 Να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με το ΚΥ Χαλανδρίτσας για την  
απρόσκοπτη λειτουργία του.

 Να ληφθούν, από τον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των 
εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό κλπ 

 Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και έχουν 
υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.

 Είναι υποχρέωσή τους η απομάκρυνση αχρήστων υλικών και παράδοση του χώρου καθαρού.
 Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών, η 

επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, 
μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών 
δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε 
παρεμφερή έργα. 

 Τα ενσωματούμενα υλικά να προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

 Η χρήση όλων των ενσωματούμενων υλικών να γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή.

 Οφείλουν να υποβάλλουν στην υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών, τεχνική έκθεση των 
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, συνοδευόμενη από φωτογραφίες κατά την φάση των 
επισκευών. 

 Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση όλων των 
υλικών και των μικροϋλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών.

 Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο: 5 έτη
 Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών από την υπογραφή της σύμβασης είναι είκοσι 

(20) ημέρες μετά την έκδοση της απαραίτητης Έγκρισης Εργασιών Μικρής κλίμακας. 





Φωτ.1 Σπασμένα και ρηγματωμένα κεραμίδια

Φωτ. 2 Σπασμένα κεραμίδια
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