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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»

Ανακοινώνει

την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗ “Κατασκευή νέου WC και επισκευές στο  υπάρχον 
WC του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο ΚΥ Βόρειου Τομέα Πάτρας”,  για την προμήθεια 
ειδών/υπηρεσιών του κάτωθι πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.





Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΤΗ 
“Κατασκευή νέου WC και 
επισκευές στο  υπάρχον 
WC του Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου στο ΚΥ 
Βόρειου Τομέα Πάτρας”, 

Υπηρεσία 1,00000

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:

 45300000-0: Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15/12/2022 14:00

Προϋπολογισμός : 4.606,55€ (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.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Επισκευές στο υπάρχον W.C.,  που περιλαμβάνουν: 

1. Εγκατάσταση εξαεριστήρα μπάνιου με χρονοκαθυστέρηση λήξης στην οροφή του W.C.
2. Αντικατάσταση σιφωνιού του νιπτήρα και επισκευή όποιων υδραυλικών βλαβών.

 Κατασκευή νέου W.C.,  που περιλαμβάνει

1. Διαμόρφωση νέου WC στην θέση που απεικονίζεται στο συνημμένο σκαρίφημα 1, με 
κατασκευή τοίχου από άνθυγρη γυψοσανίδα και μόνωση από πετροβάμβακα.





2. Επικάλυψη του τοίχου από γυψοσανίδα με νέα πλακίδια, ίδιου κατά το δυνατόν χρώματος με 
τα υφιστάμενα σε ύψος 2,20μ περίπου (ίδιο ύψος με τα υπάρχοντα στους υφιστάμενους 
τοίχους). Η επένδυση του τοίχου με πλακίδια θα γίνει και στις δύο πλευρές του τοίχου.

3. Χρωματισμοί γυψοσανίδας προς την πλευρά του μικροβιολογικού και του W.C. πάνω από τα 
πλακάκια και έως την οροφή με χρώμα ίδιο κατά το δυνατόν με το υφιστάμενο. 

4. Αλλαγή της φοράς ανοίγματος της υφιστάμενης πόρτας Θ1 ώστε να ανοίγει προς τα έξω (όπως 
φαίνεται στο σκαρίφημα). 

5. Τοποθέτηση ψευδοροφής στο νέο W.C. από πλάκες ορυκτής ίνας σε ύψος 2,35μ περίπου από 
το δάπεδο.  

6. Επέκταση των υδραυλικών, αποχετευτικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για την πλήρη 
λειτουργία του νέου W.C. 

7. Εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής: θα τοποθετηθούν μία λεκάνη αποχωρητηρίου, ένα δοχείο 
πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι) τύπου Νιαγάρα, νέο σιφώνι δαπέδου, νιπτήρας, εταζέτα, 
χαρτοθήκη, 2 άγκιστρα αναρτήσεων, αναμικτήρας κρύου και ζεστού νερού στον νιπτήρα, 
καθρέφτης, χαρτοπετσετοθήκη, ηλεκτρικός ταχυθερμοσίφωνας ζεστού νερού ο οποίος θα 
συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και σαπουνοθήκη.

8. Τοποθέτηση επίτοιχου φωτιστικού σώματος πάνω από τον καθρέφτη του νιπτήρα με 
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα ελέγχεται με τοπικό διακόπτη.

9. Εγκατάσταση εξαεριστήρα μπάνιου με χρονοκαθυστέρηση λήξης στην οροφή του W.C, καθώς 
και όλων των απαραίτητων σωληνώσεων πάνω από την ψευδοροφή, για την σωστή λειτουργία 
του. 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Εργασίες αποξήλωσης-καθαιρέσεις
Αφορούν εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν με εξαιρετική προσοχή και επιμέλεια ώστε να  μη 
προκαλούν ενόχληση στους παρακείμενους χώρους. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση, 
αποκομιδή και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης σε νόμιμο χώρο απόθεσης 
αδρανών υλικών, που αποτελεί και υποχρέωση του Αναδόχου. Απαγορεύεται η συσσώρευση των 
υλικών σε μεγάλο ύψος.

Οι εργασίες συνοψίζονται στην αποξήλωση της υπάρχουσας κάσας και στην προμήθεια και 
τοποθέτηση νέας ίδιου χρώματος, ώστε να αλλάξει η φορά ανοίγματος της υφιστάμενης πόρτας 
σύμφωνα με το σκαρίφημα 1, καθώς και όποιων άλλων καθαιρέσεων απαιτούνται για την επέκταση της 
υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Μετά τις αποξηλώσεις και καθαιρέσεις θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των επιχρισμάτων της 
τοιχοποιίας & του δαπέδου. 

2. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς 
ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές 
στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα 
ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοί και 
μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. Οι ορθοστάτες θα 
τοποθετηθούν ανά 60-62.5 cm και θα είναι ενδεικτικού τύπου προφίλ CW και διαστάσεων 75x75x0,6.

3. Γυψοσανίδες άνθυγρες,  επίπεδες, πάχους 12,5mm
Το προβλεπόμενο χώρισμα θα κατασκευαστεί από πανέλα άνθυγρης γυψοσανίδας μέσα έξω, στις 
θέσεις και διαστάσεις που υποδεικνύονται στο συνημμένο σκαρίφημα. Το κενό μεταξύ των ορθοστατών 
θα πληρωθεί με πετροβάμβακα βαρέως τύπου ώστε να γεμίσει το κενό μεταξύ των γυψοσανίδων.





Το χώρισμα θα αρχίζει και θα τελειώνει με ορθοστάτη ανεξάρτητα από την εναπομένουσα απόσταση 
από τον προηγούμενο ορθοστάτη. Μεταξύ γυψοσανίδας και δομικών στοιχείων από άλλο υλικό (από 
μπετόν, σοβά, κλπ) θα πρέπει να δημιουργηθεί σκοτία προς αποφυγή μελλοντικών ρηγματώσεων.

4. Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm, πυκνότητας 50kg/m3, στερεωμένες με 
κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετού, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής.

5. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις 
συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 
μείωση της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

6. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές 
γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και 
κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής 
αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά 
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης

7. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων 
αναρτημένη από σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οποιουδήποτε σχεδίου, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 «Ψευδοροφές με γυψοσανίδες». Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών 
ινών πάχους 15 έως 20mm, διαστάσεων 600x600mm ή 625x625mm. 

8. Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων. 
Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων τριπτών - τριβιδιστών με τσιμεντοκονίαμα  ή μαρμαροκονίαμα επί 
τοίχων ή οροφών, ήτοι καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, προετοιμασία επιφανειών κλπ σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

9. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm. 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις 
με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των 
πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο 
βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα 
κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών 
για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. Πλήρως περαιωμένη 
εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 





10. Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήματά του. 

Λεκάνη αποχωρητηρίου (Ευρωπαϊκού) τύπου από πορσελάνη με κάθισμα δηλ. λεκάνη, κάθισμα, 
δοχείο

πλύσεως και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

11. Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56cm. 
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 
1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά 
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.  

12. Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νιπτήρα. 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2", 
τοποθετημένος σε νιπτήρα , ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας 
συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης (σωλήνες, σπιράλ, 
γωνιακοί διακόπτες ψυχρού/θερμού νερού, κόλλες, στεγανοποιητικά κλπ.) και εργασία τοποθέτησης 
και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

13. Ταχυθερμοσίφων 
Ταχυθερμοσίφων τοπικής παροχής ζεστού νερού, λειτουργίας ηλεκτρικού ρεύματος, τοποθετημένος 
δίπλα στην παροχή νιπτήρα. Συμπεριλαμβάνοντα τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως.

14. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42 Χ 60cm 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42 Χ 60cm δηλαδή καθρέπτης, με δύο ή 
τέσσερις

κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικρουλικά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

15. Θήκη υγρού κρεμοσάπουνου. 
Θήκη υγρού κρεμοσάπουνου πλαστική από σκληρό PVC, επίτοιχη, με πιεστικό κομβίο για την εκροή 
του κρεμοσάπουνου, πλήρης δηλαδή με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 

16. Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm 
Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
διαστάσεων 15 Χ 15 cm 

17. Πετσετοθήκη επιχρωμιωμένη επίτοιχη για χειροπετσέτες. 
Πετσετοθήκη επιχρωμιωμένη, επίτοιχη, κατάλληλη να δεχθεί χάρτινες χειροπετσέτες (τύπου ζικ-ζακ), 
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

18. Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό. 
Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισμένο, με τα μικροϋλικά στερεώσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

19. Κάδος απορριμμάτων
Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ πλαστικός





20. Εξαεριστήρας λουτρού με ντάμπερ αντεπιστροφής παροχής έως 95 m3/hr 
Εξαεριστήρας λουτρού με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) για τοποθέτηση σε τοίχο ή ψευδοροφή 
με τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Αθόρυβος

- Μοτέρ τοποθετημένα σε μπλοκ για μείωση θορύβου και κραδασμών

- Προστασία μοτέρ κατά IP45

- Σφαιρικά ρουλεμάν μεγάλης διάρκειας ζωής (>30.000 ώρες)

- Ενσωματωμένο τάμπερ αντεπιστροφής 

- Θερμικό προστασίας, κλάση II 

- Θερμοκρασία λειτουργίας έως +400C

- Προστασία έναντι του νερού - παροχής έως 95m3/hr

Περιλαμβάνει προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση σε ψευδοροφή ή οροφή ή επίτοιχα, με την 
πλήρη ηλεκτρική σύνδεση και την αναλογία πλαστικού σωλήνα Φ100 ή Φ125, υλικά και μικροϋλικά για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

21. Επισκευή - Επέκταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων και σύνδεση των νέων ειδών υγιεινής στα 
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

Θα γίνει επισκευή ή και αντικατάσταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στον υπάρχον W.C ώστε να 
μην υπάρχει διαρροή νερού (αποχέτευση νιπτήρα, κλπ). 

Θα τοποθετηθούν σωλήνες κατάλληλης διαμέτρου Φ100 ή Φ125 για τους εξαεριστήρες οροφής με 
οριζόντια όδευση σύμφωνα με το σκαρίφημα που επισυνάπτεται. Η όδευση είναι ενδεικτική και μπορεί 
να τροποποιηθεί σε περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες (διέλευση σωληνώσεων, κλπ). 

Θα τοποθετηθεί νέο σιφόνι δαπέδου και νέο φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης στο νέο W.C. και στα σημεία 
που πρέπει και όπου απαιτείται. 

Στη τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, κάθε υλικό στερέωσης, συγκόλλησης, 
στεγάνωσης, σύνδεσης με τους σωλήνες και αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλο που δεν κατονομάζεται 
ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία όλου του συγκροτήματος του WC (όπως η 
αποκατάσταση φθορών στους τοίχους και δάπεδα τοπικά, η εργασία διανοίξεως αυλακιών και οπών 
και η αποκατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία πλήρους αποκατάστασης, δοκιμών 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.)

22. Επέκταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
Η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο ELOT HD384. 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

Θα τοποθετηθούν ένας ταχυθερμοσίφωνας, δύο εξαεριστήρες οροφής (ένας στο υπάρχον W.C και ένας 
στο νέο) και θα συνδεθούν με την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα αλλαχθούν οι ασφάλειες 
όπου είναι απαραίτητο και θα προστεθεί ρελέ αντιηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει.

Στον νιπτήρα θα τοποθετηθεί και επίτοιχo φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 
LED. Τo φωτιστικό σώμα θα ελέγχεται με επιμέρους τοπικούς διακόπτες.

Στη τιμή περιλαμβάνονται τα φωτιστικά σώματα, οι λαμπτήρες, τα καλώδια, οι ρευματοδότες, οι 
διακόπτες και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά καθώς και οι εργασίες πλήρους εγκατάστασης, 
σύνδεσης και δοκιμής για τη παράδοση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε πλήρη και καλή 
λειτουργία.





23. Φρεσκάρισμα, χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικά χρώματα (υπαρχόντων) 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και 
απόξεση ποσοστού τουλάχιστον έως 15% της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων. Προετοιμασία των 
επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού ακρυλικού χρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

24. Καθαρισμός των χώρων
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών πρέπει να καθαριστούν επιμελώς οι χώροι και να μεταφερθούν 
τα άχρηστα υλικά, από τον Ανάδοχο σε νόμιμο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών.

Τιμή κατ΄αποκοπή: 100,00€

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α Εργασία Ποσότητα

1 Εργασίες αποξήλωσης-καθαίρεσεις Κατ΄αποκοπή

2 Εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι από άνθυγρη 
γυψοσανίδα με μόνωση 4,32 τ.μ.

3 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτής ίνας 2,00 τ.μ.

4 Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων 20,00 τ.μ.

5 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 5,30 τ.μ.

6 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό 
χρώμα 1,50 τ.μ.

7 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 1,00 τεμ.

8 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 56x42cm 1,00 τεμ.

9 Αναμικτήρας (μπαταρία) 1,00 τεμ.

10 Ταχυθερμοσίφωνες 1,00 τεμ.

11 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ 1,00 τεμ.

12 Θήκη υγρού κρεμοσάπουνου 1,00 τεμ.

13 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης 1,00 τεμ.

14 Πετσετοθήκη επιχρωμιωμένη επίτοιχη 1,00 τεμ.

15 Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως 1,00 τεμ.

16 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ.

17 Εξαεριστήρας λουτρού με ντάμπερ αντεπιστροφής 
παροχής έως 95 m3/hr 2,00 τεμ.

18 Επισκευή - Επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Κατ΄αποκοπή





19 Επέκταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κατ΄αποκοπή

20 Φρεσκάρισμα, χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 
με ακρυλικά χρώματα 10,00 τ.μ.

21 Καθαρισμός των χώρων Κατ΄αποκοπή

Η πιθανή δαπάνη για όλα τα υλικά και τις υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων πιθανών αδειοδοτήσεων 
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και πενήντα τριών λεπτών 4.606,53€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το κόστος των υλικών είναι μεγαλύτερο του κόστους των 
εργασιών.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πρέπει να είναι Μηχανικοί εργολήπτες δημοσίων έργων 
(ειδικότητας Αρχιτεκτόνων/Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία διετία εργασίες επισκευής  σε Δομές 
Υγείας θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τον αναλυτικό  κατάλογο των συμβάσεων 
(με ΑΔΑ συμβάσεων) που έχουν συνάψει και εκτελέσει με Φορείς του Δημοσίου στον Τομέα της Υγείας. 
Ο κατάλογος αυτός θα περιλαμβάνει την διάρκεια της σύμβασης, το είδος των προσφερόμενων 
εργασιών, καθώς και την αξία του έργου που ανελήφθη και ολοκληρώθηκε. Για τις συμβάσεις που έχουν 
εκτελεσθεί θα προσκομισθούν βεβαιώσεις έγκαιρης και καλής εκτέλεσης. 

 Πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

 Πριν από τη συμπλήρωση της προσφοράς, είναι απαραίτητη η επί τόπου επίσκεψη του 
υποψήφιου αναδόχου για πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και τη 
διαπίστωση και γνώση των προβλημάτων και των δυσχερειών που πρέπει να αντιμετωπίσει.

 Οι τελικές μετρήσεις όλων των διαστάσεων θα γίνουν με ευθύνη του Αναδόχου. Οποιεσδήποτε 
αποκλίσεις από τις αναφερόμενες ενδεικτικές προμετρητικές ποσότητες θα επιβαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Η προσφορά που θα δώσει θα αφορά στο σύνολο των υλικών και εργασιών. 

 Άδειες και μελέτες που απαιτούνται θα εκδοθούν με μέριμνα του Αναδόχου χωρίς καμία 
επιπλέον αμοιβή.

 Η έναρξη των εργασιών θα γίνει μετά τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις με ευθύνη του Αναδόχου 
και μετά από συνεννόηση με το Κέντρο Υγείας.  

 Για τον έλεγχο και τυχόν διακοπή των ηλεκτρικών παροχών των χώρων εργασιών, πρέπει 
πρώτα να έρθουν σε συνεννόηση με την διοίκηση του Κ.Υ. Βορείου Τομέα, για την λιγότερη 
δυνατή όχληση της λειτουργίας του.

 Πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
των εργασιών για τους εργαζόμενους στο έργο, καθώς επίσης για τους χρήστες και τους 
επισκέπτες του Κέντρου Υγείας (βοηθητικές κατασκευές, ικριώματα, κλπ).

 Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή και 
την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία. 

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

 Τα χρησιμοποιούμενα υλικά να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν την ένδειξη CE, να 
προσκομίζονται στο έργο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα 
αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

 Πρέπει να απομακρύνουν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από 
τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή. 
Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες, να διατεθούν σε χώρο που 
προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. 





 Οφείλουν να παραδώσουν τους χώρους καθαρούς, έτοιμους για χρήση σε πλήρη και καλή 
λειτουργία.

 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 υλικών και καλής εκτέλεσης εργασιών από τον ανάδοχο: 3 έτη
 Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών από την υπογραφή της σύμβασης είναι (μετά 

τις πιθανές αδειοδοτήσεις) δέκα (10) ημέρες. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ

Σκαρίφημα. 1: Διαμόρφωση νέου χώρου W.C.





Σκαρίφημα. 2: Πιθανές οριζόντιες οδεύσεις σωληνώσεων εξαεριστήρων  W.C.
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