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        ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

7
η
 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ  

‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ‘ 

              

 

                                                                                                       Υανιά:    07  – 07 – 2021  

                                     Απ. ππωη.: 14001 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 18
ν
 /πξθ18ν /30-06-2021 Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ (6ΒΤΛ46907Σ-02Ω) θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, ηνλ Νόκν 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εθζπγρξνληζκόο, 

απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία, όπσο απηνί 

ηζρύνπλ 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ ηην ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ  

για «Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ςλικών για ηεγανώζειρ δωμάηων και απμών διαζηολήρ  

ηος Γ.Ν. Υανίων (CPV 39812500-2)» 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Επείγνπζα Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν 

βάζεη ηηκήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ 

ΜΕΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ Παπαζκεςή 16-07-

2021   και ώπα 14:00μμ 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Ε-MAIL: entousakis@chaniahospital.gr 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ      

 

«Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ςλικών για ηεγανώζειρ δωμάηων 

και απμών διαζηολήρ ηος Γ.Ν. Υανίων (CPV 39812500-2)» 

 

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ) 
                                                

1413 (24.059,10) & 0863 (12.954,90) 

    ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ) 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΜΔΤΗ  

21REQ008869743 2021-07-06 

21REQ008875570 2021-07-07 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

 

       Πξνϋπνινγηζκόο   37.014,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24% 

       Πξνϋπνινγηζκόο   29.850,00 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ημείωζη: Δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 180 εκέξεο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ Όπσο νξίδεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σει: 28210 22300  Ε-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

 

Η παροφςα Ζρευνα Αγοράσ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 

αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» και ιςχφει για επιμζρουσ 

διατάξεισ από 9/3/2021 και όπωσ τζκθκε ςε ιςχφ από 01/06/2021. 

 

 

Ο   ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝIKOY ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩN                                                                                        

 

 

MΠΔΑ ΓΔΩΡΓΙΟ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΔΓΑΝΩΗ ΓΩΜΑΣΟ ΚΟΜΒΟΤ  Β2 

και ΑΡΜΩΝ ΓΙΑΣΟΛΗ  ΓΝ ΥΑΝΙΩΝ. 

 

Α)  Σφντομθ Περιγραφι 

Η ςτεγάνωςθ των δωμάτων του ΓΝ Χανίων παρουςιάηει αςτοχίεσ που δεν είναι  ορατζσ και απαιτείται 

εκτεταμζνθ παρζμβαςθ με νζα υλικά. 

Στα δϊματα του Νοςοκομείου  ζχει εφαρμοςτεί κατά τθν καταςκευι θ μζκοδοσ τθσ αντεςτραμμζνθσ 

μόνωςθσ (κλίςεισ με ελαφρομπετόν  , ςτεγάνωςθ  με μεμβράνεσ, κερμομόνωςθ από εξθλαςμζνθ 

πολυςτερίνθ  και τελικι επιφάνεια από χαλίκι). 

Οι μεμβράνεσ ζχουν αςτοχιςει και παρουςιάηεται είςοδοσ ομβρίων από διάφορα ςθμεία όπωσ ςτισ μεταξφ 

τουσ ενϊςεισ και  ςτισ ενϊςεισ/προςαρμογι τουσ  με τισ υδρορροζσ και  τθν απόλθξθ (‘’γφριςμα’’) ςτο 

ςτθκαίο. Άςτοχίεσ παρουςιάηονται επίςθσ  ςτθν εκτόνωςθ των υδρατμϊν ςτθν ςυναρμογι των υδρορροϊν, 

ςτουσ  αρμοφσ διαςτολισ και  ςτα ςτθκαία .  

 Η νζα ςτεγάνωςθ (πλιρθσ αντικατάςταςθ των μεμβρανϊν κα ζχει ωσ βάςθ τθν μζκοδο των αςφαλτόπανων, 

αφοφ προθγουμζνωσ βελτιωκοφν οι ρφςεισ απορροισ ομβρίων, κα τοποκετθκοφν εξαεριςτικά για τθν 

εκτόνωςθ τθσ εγκλωβιηόμενθσ υγραςίασ και κα   ςτεγανωκοφν επιμελϊσ  οι αρμοί διαςτολισ. 

Με τθν παροφςα Προμικεια Υλικϊν  και παροχι Υπθρεςιϊν τοποκζτθςισ τουσ,  αντιμετωπίηεται κατά κφριο 

λόγο θ αςτοχία  ςτεγάνωςθσ του Κόμβου  Β2  και ςε διάφορουσ αρμοφσ διαςτολισ του  κτιρίου. 

 

Β) Τεχνικι περιγραφι των υπό προμικεια υλικϊν και των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ τουσ για τθ 

ςτεγανοποίθςθ δωμάτων, αρμϊν διαςτολισ. 

Κφριο αντικείμενο/περιοχι παρζμβαςθσ : 

- Κακαρι επιφάνεια δωμάτοσ Β2  325 τετραγωνικά μζτρα (ωσ κάτοψθ δϊματοσ ) με τουσ αντίςτοιχουσ 

οριηόντιουσ  αρμοφσ διαςτολισ και τα περιμετρικά ςτθκαία που δεν ζχουν επιμετρθκεί χωριςτά, ανικουν 

όμωσ ςτο αντικείμενο/περιοχι  παρζμβαςθσ.  

- Κατακόρυφοι αρμοί διαςτολισ τθσ αναφερόμενθσ  περιοχισ  και ςε άλλα ςθμεία του κτιρίου ( ωσ 

ςκαρίφθμα ) 210,00  μζτρα μικουσ. 

 

1) Κακαιρζςεισ: 

          α) Αφαίρεςθ ποταμοχάλικου και πλακϊν πεηοδρομίου και μεταφορά ςε παρακείμενο δϊμα. 

          β) Αφαίρεςθ γεωυφάςματοσ. 

          γ) Αφαίρεςθ κερμομονωτικοφ υλικοφ με προςοχι και επανατοποκζτθςθ. 

          δ) Αποξιλωςθ ςτεγανωτικισ μεμβράνθσ. 

          ε) Αφαίρεςθ καλφπτρασ των αρμϊν διαςτολισ. 

         ςτ) Μετακίνθςθ ειδικϊν Η/Μ εγκαταςτάςεων όπωσ  ςτοιχείων αλεξικεραφνων. 

            η) Απομάκρυνςθ μπαηϊν και άχρθςτων υλικϊν, διάκεςθ απορριμμάτων και ειδικι διαχείριςι τουσ     

(διαχωριςμόσ ανακυκλϊςιμων και μθ ειδϊν). 
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2) Αποκατάςταςθ επιχριςμάτων περιμετρικϊν ςτθκαίων:  

Γενικόσ ζλεγχοσ, τοπικζσ κακαιρζςεισ, αποκατάςταςθ ρθγματϊςεων.  

Νζα επιχρίςματα ςε 3 ςτρϊςεισ: Εςωτερικά, άνω και εξωτερικά ζωσ 0.50 m ςε όλο το εφροσ που κα 

απαιτθκεί.  

 

3) Στεγανοποίθςθ/ςφράγιςμα οριηοντίων αρμϊν διαςτολισ:  

α) Κακαίρεςθ υλικϊν υπάρχουςασ επικάλυψθσ. Επιςκευι των βάκρων ζδραςθσ υπερφψωςθσ 

εγκαταςτάςεων, απολιξεων ςκυροδζματοσ (εξαεριςμοί, shafts κλπ),  επιςκευι ςπαςμζνων ακμϊν, 

αποκατάςταςθ οπλιςμοφ, επικάλυψθ με ειδικό κονίαμα. 

β) Διαμόρφωςθ του αρμοφ. 

γ) Τοποκζτθςθ κορδονιοφ πολυαικυλαινίου. 

δ) Αςτάρωμα και ςτεγάνωςθ με ελαςτικι πολυουρεκανικι μαςτίχθ  SIKAFLEX  ι άλλου ιςοδφναμου τφπου.  

ε) επικάλυψθ με αρμοκάλυπτρο. 

 

4) Διαμόρφωςθ κλίςεων απορροισ: 

Πλιρωςθ των κενϊν (‘’λακοφβεσ’’) και εξαςφάλιςθ κλίςθσ απορροισ ομβρίων τουλάχιςτον 1,5 % με 

ςυγκολλθτικι ςτρϊςθ και κονίαμα ενιςχυμζνο με  γαλάκτωμα εποξειδικισ ρθτίνθσ και κατάλλθλων 

αδρανϊν, προ τθσ τοποκζτθςθσ υγρομόνωςθσ. 

 Μετατροπι υδρορροισ, αν κρικεί απαραίτθτο, λόγω διαφοράσ φψουσ.  

 

      5)  Αποκατάςταςθ υδρορροϊν:  

α) Ζλεγχοσ - επιςκευι φρεατίου και υδρορροισ. 

β) Αφαίρεςθ φκαρμζνων εξαρτθμάτων και αντικατάςταςθ τουσ. 

γ) Ζλεγχοσ των εςωτερικϊν τμθμάτων τθσ υδρορροισ με ειδικι κάμερα. (Ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ ενϊςεισ ).  

δ) Διάνοιξθ οπισ περιμετρικά τθσ υδρορροισ όπου απαιτείται, ςτακεροποίθςι τθσ /ςτεγάνωςθ (με ειδικό 

υδραυλικό τςιμζντο) τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ πλευράσ του τοιχείου. 

ε) Συμπλιρωςθ κατακόρυφων τμθμάτων υδρορροισ, ζλεγχοσ/εξαςφάλιςθ ςτακεροποίθςθσ και ςτεγάνωςθσ 

μζχρι τθν απόλθξθ. Τοποκζτθςθ γωνίασ εξόδου ι ζλεγχοσ/επιςκευι του φρεατίου όπου υπάρχει  . 

ςτ) Βαφι με κατάλλθλο χρϊμα, ωσ αρχικισ καταςκευισ. 

 

6) Επάλειψθ δϊματοσ  με ςτεγανωτικό αςφαλτικό διάλυμα ςφμφωνα με τα προτεινόμενα από τον 

καταςκευαςτικό οίκο. 

7) Τοποκζτθςθ εξαεριςτικϊν μόνωςθσ:  1 τεμάχιο/10 τ.μ. περίπου. Βαφι προςταςίασ κατά UV. 

 

8) Διάςτρωςθ – εφαρμογι διάτρθτου αςφαλτόχαρτου, με χριςθ των προτεινόμενων από τον οίκο 

καταςκευισ υλικϊν.   

 





 5 

9) Στεγανοποίθςθ δϊματοσ με αςφαλτόπανο: 

  α)Τοποκζτθςθ ανακουφιςτικοφ πρίςματοσ ι διαμόρφωςθ «λουκιϊν»   περιμετρικά, μεταξφ δαπζδου και 

ςτθκαίου. 

  β) Διάςτρωςθ και επικόλλθςθ ( με χριςθ όλων των απαραίτθτων υλικϊν ) ελαςτομεροφσ /SBS, ενδεικτικοφ 

τφπου Elastech 3000 ι ιςοδφναμου τφπου αςφαλτόπανου,  βάρουσ 4,5 κιλϊν/τ.μ. και οπλιςμό από 

πολυεςτερικό φφαςμα με επικάλυψθ χαλαηιακισ άμμου.  Ενίςχυςθ ςτισ ενϊςεισ και ςτισ δφςκολεσ περιοχζσ, 

(όπωσ υδρορροζσ και εξαεριςτικά) με αςφαλτικι μαςτίχθ ενδεικτικοφ τφπου  Bitumac ι άλλου ιςοδφναμου 

τφπου. 

  γ) Τοποκζτθςθ προςτατευτικισ ανοξείδωτθσ ι γαλβανιςμζνθσ μεταλλικισ λάμασ περιμετρικά των   

ςτθκαίων για μεγαλφτερθ προςταςία και ςτεγανοποίθςθ τθσ ζνωςθσ. Μεταξφ λάμασ και ςτθκαίου κα 

προθγθκεί ςτεγάνωςθ με ςτεγανωτικι μαςτίχθ. Βαφι των εκτεκειμζνων τμθμάτων ςτεγάνωςθσ  

(προςταςία UV). 

 

10) Επανατοποκζτθςθ αφαιρεκζντοσ κερμομονωτικοφ υλικοφ, γεωυφάςματοσ   και χαλικιοφ: 

α) Αντικατάςταςθ κραυςκζντων πλακϊν και ςυμπλιρωςθ όςων λείπουν  (μονωτικζσ πλάκεσ εξθλαςμζνθσ 

πολυςτερίνθσ- τφπου Fibran xps ι άλλου ιςοδφναμου) πάχουσ 5,00 cm, ςε ποςοςτό περίπου 15%.   

β) Αντικατάςταςθ όλων των γεωυφαςμάτων,βάρουσ 150 gr/m2.  

γ) Συμπλιρωςθ χαλικιϊν, όπου απαιτείται, περίπου 1 κυβικό μζτρο /150 m2, νζα διάςτρωςθ. Τα προσ 

επανατοποκζτθςθ χαλίκια κα κακαριςτοφν για απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν ι μοφχλα. 

δ) Επανατοποκζτθςθ πλακϊν πεηοδρομίων.  

ε) Συμπλιρωςθ οδϊν διζλευςθσ προσ εγκαταςτάςεισ με πλάκεσ πεηοδρομίου,  όπου απαιτείται, κακ’ 

υπόδειξθ τθσ  Υπθρεςίασ.  

ςτ) Επανατοποκζτθςθ και επιςκευι ςτοιχείων αλεξικζραυνου και άλλων Η/Μ δικτφων. 

 

11) Στεγάνωςθ  κατακόρυφων αρμϊν  (ωσ ςυνοδευτικό ςκαρίφθμα ):  

α) Τοποκζτθςθ ικριωμάτων ι χριςθ ανυψωτικισ πλατφόρμασ ι αναβατορίου με κουβοφκλιο αςφαλείασ. 

β) Αφαίρεςθ παλαιϊν αρμοκαλφπτρων. 

γ) Κακαίρεςθ παλαιϊν μονωτικϊν. 

δ) Ζλεγχοσ και διαμόρφωςθ χειλζων , αςτάρωμα. 

ε) Πλιρωςθ αρμϊν  με πολυουρεκανικι μαςτίχθ τφπου SIKAFLEX ι ιςοδυνάμου. 

ςτ) Τοποκζτθςθ νζου αρμοκάλυπτρου ιδίου τφπου με το υπάρχον.  

 

12) Κακαριςμόσ εργοταξίου, διαχωριςμόσ μπαηϊν, μεταφορά αχριςτων υλικϊν και διαχείριςθ μζςω 

πιςτοποιθμζνθσ εταιρίασ διαχείριςθσ ειδικϊν απορριμμάτων. 
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Σθμείωςθ: Στθν Περιγραφι  προςδιορίηεται ο τφποσ των ειδικϊν υλικϊν, γίνεται αποδεκτό κάκε ιςοδφναμο 

υλικό, ίδιασ ποιότθτασ. Σε κάκε περίπτωςθ κατά τθν εφαρμογι των υλικϊν ακολουκοφνται απαρζγκλιτα οι 

οδθγίεσ χριςθσ τουσ και οι οδθγίεσ του οίκου προζλευςισ τουσ και θ ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ 

Παρακολοφκθςθσ/Παραλαβισ και τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

Τα παραπάνω υλικά και εργαςίεσ εφαρμογισ τουσ αφοροφν ςτθν περιοχι Β2 κακαρισ επιφάνειασ δϊματοσ 

325 m2 ςυμπεριλαμβανομζνων  των αντίςτοιχων  οριηόντιων  αρμϊν και 210 m  κατακόρυφων αρμϊν 

διαςτολισ τθσ ίδιασ περιοχισ, κακϊσ και ςε  διάφορα  άλλα ςθμεία του κτιρίου (ωσ ςκαρίφθμα). 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται τα υλικά και οι εργαςίεσ που αφοροφν και τα ςτθκαία, τουσ αεραγωγοφσ, 

τουσ αρμοφσ, τοιχεία, κολϊνεσ και κάκε άλλο δομικό -οριηόντιο και κατακόρυφο- ςτοιχείο των Δωμάτων. Δεν 

γίνεται τελικι επιμζτρθςθ πλθρωμισ αλλά θ τιμι είναι «κατ’ αποκοπιν». Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ελζγξει 

τισ διαςτάςεισ και τισ ακριβείσ ποςότθτεσ υλικϊν , με ευκφνθ του. 

Τα υλικά που κα απαιτθκοφν για όλεσ τισ εργαςίεσ προςκομίηονται από τον Ανάδοχο, εγκρίνονται -πριν 

τοποκετθκοφν- από τθν Επίβλεψθ και πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα για τθν καταλλθλότθτά τουσ από 

αναγνωριςμζνουσ φορείσ. Εξαιροφνται τα παρακάτω υλικά και μικροχλικά , για τα οποία δεν απαιτοφνται 

πιςτοποιιςεισ: βίδεσ, οφπατ καρφίδια, μεταλλικζσ λάμεσ, κορδόνι πολυαικυλαινίου, ανακουφιςτικά 

πρίςματα, εξαεριςτικά, αδρανι και πλάκεσ πεηοδρομίου.  

Ο  Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει τθν πιςτοποίθςθ εμπειρίασ των τεχνιτϊν για τθν εφαρμογι των 

υλικϊν. 

Το προςωπικό κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνο, να τθρεί τα μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ, να είναι 

ζμπειρο ςε αντίςτοιχα ζργα. Ο Ανάδοχοσ να προςκομίςει βεβαιϊςεισ καλισ εκτελζςεωσ ζργων μονϊςεων 

των πζντε τελευταίων ετϊν, όπου τουλάχιςτο ζνα εξϋαυτϊν να είναι αποδεδειγμζνα αντιςτοίχου τφπου 

(αντεςτραμμζνθ μόνωςθ-ςτεγάνωςθ με αςφαλτόπανα) και μεγζκουσ > 300 m 2. 

Προκειμζνου για εγγεγραμμζνουσ ςε Μ.Ε.Κ.,  Μ.Ε.Ε.Π.  ι ςε μθτρϊα πρϊθν  Νομαρχίασ, θ προαναφερκείςα 

βεβαίωςθ δεν απαιτείται.  

Για ότι επιπλζον προκφψει και δεν ζχει περιγραφεί ρθτά ανωτζρω, κα πρζπει να γίνει θ προμικεια των 

απαραίτθτων υλικϊν και  οι αρμόηουςεσ εργαςίεσ, με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Χρόνοσ αποπεράτωςθσ: 60  θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυντονίςει τισ εργαςίεσ του με  εργαςίεσ άλλων ςυνεργείων εφ’ όςον προκφψει 

ζκτακτθ ανάγκθ. 

 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να προβεί ςε αυτοψία, παρουςία τθσ ΤΥ  (λαμβάνοντασ ςχετικι βεβαίωςθ από 

αυτιν, που κα προςκομίςει υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ μαηί με τθν προςφορά του), να 

λάβει  υπ’ όψιν τα φψθ, τισ ανάγκεσ μεταφορϊν,  τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τθν πικανότθτα μθ εμφανϊν 

προβλθμάτων ( παρουςίασ μοφχλασ, ςτάςιμων εγκλωβιςμζνων  ομβρίων και υγραςίασ)  και τθν χριςθ 

μθχανθμάτων και εργαλείων όπωσ φλογίςτρου, υδροβολισ, αντλίασ, ειδικισ ςκοφπασ και άλλου ειδικοφ 

εξοπλιςμοφ. 

 Για ότι επιπλζον προκφψει που δεν ζχει περιγραφεί, κα πρζπει να γίνει θ προμικεια των απαραίτθτων 

υλικϊν και οι αρμόηουςεσ εργαςίεσ, με δαπάνεσ του Αναδόχου.  

Θα δοκιμαςτεί θ ευςτοχία των υλικϊν και θ αποτελεςματικότθτα τθσ εργαςίασ  (πλιρωςθ επί 48ωρο τθσ 
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λεκάνθσ απορροισ), πριν τθν παράδοςθ τθσ. Κάκε υλικό κα παραλαμβάνεται προ τθσ χριςθσ επί τόπου και 

κάκε εργαςία κα ελζγχεται τμθματικά και, μόνο κατόπιν εγκρίςεωσ, κα ακολουκεί το επόμενο ςτάδιο 

εργαςιϊν. 

Ο ανάδοχοσ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τουλάχιςτον δφο ετϊν για τα υλικά και τισ εργαςίεσ 

ςτεγάνωςθσ των δωμάτων και των αρμϊν διαςτολισ. 

Στθν προςφορά να αναφερκοφν τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ( εργοςτάςιο καταςκευισ – τφποσ ) και 

να κατατεκοφν τα τεχνικά φυλλάδια αυτϊν. 

 

Γ) Προχπολογιςμόσ: 37.014 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ  

Στεγάνωςθ Δϊματοσ Β2  325 τμ *45€/τμ  (ςυμπεριλαμβ. ςτθκαία, οριηόντιοι αρμοί κλπ )   = 14.625 € 

Στεγάνωςθ κατακορφφων αρμϊν 210,00 μ*72,50 €/μ                                                                        = 15.225 € 

Συνολικι δαπάνθ: = 29.850 €                                                                                                                                                     

Συνολικι δαπάνθ με ΦΠΑ:     29.850€*1,24 = 37.014 € 

 

 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ    ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να υποβάλει 

θλεκτρονικά τα εξισ ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά 

τθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ. 

α) Όςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 

ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι 

ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του 

δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73. 

β) Όςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 

και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

γ) Όςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί 

υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 

βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 

όπου το ζγγραφα ι το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ)  (όπωσ 

αυτά αναφζρονται και ςτισ παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 

του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, 

Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του 

Προςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα 

ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι 

αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ (όλων) των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κα γίνει 

αποδεκτι ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 

του ν. 4412/2016 μόνο Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι 

υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου52 του 

ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), τθσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 

(Αϋ83),προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. 

Στθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) δεν 

ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) εξακολουκεί να πλθροί 

όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) 

υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι 

ανάκεςθσ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 

84/13.04.2020) 

 




