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Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «Επισκευή προβόλου 
στο ΚΥ Ακράτας»  αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε. με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής
  ( CPV : 45259000-7)

Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & 
Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη :
1. Του Ν. 3329/2005, ΦΕΚ 81/4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις».
2. Του Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25 Α/9-2-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις».
3.  Τον Ν .4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. Τον Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 
5. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
6. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

           

 

Διεύθυνση

Τμήμα
Πληροφορίες
Ταχ. Διεύθυνση
Τηλέφωνο
FAX
E-mail

:

:
:
:

:
:

Οικονομικής Οργάνωσης & 
Υποστήριξης
Προμηθειών
Σφαέλου Ειρήνη
Υπάτης 1
2613    600 544
2613    600 545
promithies@dypede.gr
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7. Το Ν.3861/2010( Φ.Ε.Κ 112/Α’ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια ‘και άλλες δια τάξεις »καθώς και η 
τροποποίηση αυτού με το αρθρ.23 του Ν.4210/13(Φ.Ε.Κ 254/Α’/21-11-2013.)
8. Το Π.Δ 80/2016 ( Α’ 145 ) « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες 

9. Το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία
10. Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων»
11. Το Ν.4238/17-2-2014 ( ΦΕΚ 3817-2-2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 
ΠΕΔΥ ,αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις .
12. Το Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)«Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας 
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις »,άρθρο 66,παρ.9 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
13. 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) »
14. Την με αριθμ.57654/2017(ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017 )ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
15. Το Ν.4486/2017(ΦΕΚ Α’  115/7-08-2017)«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας ,επείγουσας ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις » 
16.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
17.Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 70558 (ΦΕΚ 835/ΥΟΔΔ/10-10-2019) απόφαση     του 
Υπουργού Υγείας για το διορισμό του κ. Μάλλιου Παναγιώτη ως Υποδιοικητή της 6ης ΥΠε 
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
18.Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 70553 (ΦΕΚ 835/ΥΟΔΔ/10-10-2019) απόφαση     του 
Υπουργού Υγείας για το διορισμό του κ. Νικόπουλου Ιωάννη  ως Υποδιοικητή της 6ης ΥΠε 
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
19.    Το γεγονός ότι οι μονάδες υγείας  αρμοδιότητας 6ης Υ.Πε. πρέπει να εφοδιάζονται 
με υλικά και υπηρεσίες προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία τους και να 
εξυπηρετηθούν οι πολίτες.
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20. Το από  20-05-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.Πε. για  

την «Επισκευή προβόλου στο ΚΥ Ακράτας» με τις απαραίτητες τεχνικές  

προδιαγραφές..
21. Την υπ’ αριθμ. 45376/27-07-2021 Έγκριση Σκοπιμότητας.
22.  Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 44592/23-07-2021 απόφαση έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών .
23. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44876/23-07-2021( 2338/0 ) AΔΑ: ΩΤΜΦ469ΗΔΜ-ΨΛΧ               
Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού 2021.

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με την υποβολή σφραγισμένων 

προσφορών, για την «Επισκευή προβόλου στο ΚΥ Ακράτας» αρμοδιότητας της 6ης 

Υ.Πε. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά 
βάσει τιμής (CPV : 45259000-7) προϋπολογισθείσας δαπάνης #10.765,00# 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφονται ολογράφως και 
αριθμητικώς και θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %.

 Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο και κατατίθεται στην υπηρεσία

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται ξεχωριστοί φάκελοι με  :

Α)   Δικαιλογητικά συμμετοχής :

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα 
δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή, η έδρα της και 
η αποδοχή των ανωτέρω όρων της ανάθεσης .

Β) Τεχνική προσφορά ( με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος)

Γ) Οικονομική Προσφορά 
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Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

3. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας (ήτοι: 6η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας)

4. Η ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών.

5. Τα στοιχεία του υποβολέα.

6. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με 
οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί 
από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

  

Η προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών είναι  η Τετάρτη  01 Σεπτεμβρίου 
Αυγούστου  2021 και ώρα  14:00 μμ, και ημερομηνία αποσφράγισης η Πέμπτη 02 
Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:00 πμ στην Διοίκηση 6ης Υ.Πε,  Υπάτης 1, Πάτρα.
                
                     O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ

     ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

               ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                                                                        ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ                                                                                                                               

 

            O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ                                                                                      
 ΟΙΚ.ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

     

     
          ΚΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το ΚΥ Ακράτας είναι ένα ισόγειο κτίριο επιφάνειας περίπου 1.100 τ.μ. με υπόγειο 
που κατασκευάστηκε το έτος 1985 περίπου. Παρουσιάζει αποφλοιώσεις του οπλισμένου 
σκυροδέματος του προβόλου στην είσοδο των επειγόντων περιστατικών (όπως φαίνεται 
και στην φωτ.2), λόγω οξείδωσης του οπλισμού είτε λόγω ενανθράκωσης του 
σκυροδέματος είτε λόγω διείσδυσης χλωριόντων. Θα γίνει αποκατάσταση του προβόλου 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που επισυνάπτεται. Πριν από κάθε εργασία στον 
πρόβολο, θα τοποθετηθεί μεταλλική σκαλωσιά (πύργος) για την υποστήριξη του 
προβόλου κατά τη διάρκεια των εργασιών, με πετάσματα ασφαλείας και τοποθέτηση 
πλαστικής λινάτσας. Δεν επιτρέπεται η απόθεση οικοδομικών υλικών στην επιφάνεια 
του προβόλου, ούτε άλλων φορτίων. Όλες οι εργασίες θα γίνουν χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα ικριώματα.

Η πάνω επιφάνεια του προβόλου θα καθαριστεί ώστε να προκύψει επιφάνεια 
υγιής, απαλλαγμένη από σαθρά σημεία ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια, σκόνες, 
λάδια, λιπαρές ουσίες και άλλες επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες. Θα επαλειφθεί όλη η 
πάνω επιφάνεια με ειδικό διαχεόμενο αναστολέα διάβρωσης οπλισμού (ενδεικτικού 
τύπου MuCis Mia 200 της εταιρείας Sintecno ή παρόμοιο), με σκοπό την προστασία από 
διάβρωση. Η επάλειψη θα γίνει σε δύο χέρια. Έπειτα, θα εφαρμοστεί στεγανοποιητικό, 
επαλειφόμενο τσιμεντοειδές, κονίαμα ενός συστατικού για την υγρομόνωσή του 
προβόλου.

Στην κάτω επιφάνεια του προβόλου θα γίνει πλήρης έλεγχος και προσεκτική 
καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων από σκυρόδεμα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί από τους τεχνίτες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ατομικής προστασίας, κατά την πτώση των σαθρών τμημάτων προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης τεμαχίων. Τα σαθρά στοιχεία θα συσσωρεύονται, 
φορτώνονται και μεταφέρονται με όλα τα απαραίτητα μέσα σε εγκεκριμένους χώρους 
Εναλλακτικής Διαχείρισης των προϊόντων κατεδαφίσεων, με ευθύνη του Αναδόχου και 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στα σημεία στα οποία μετά τις εργασίες 
καθαίρεσης εμφανίστηκε ο οπλισμός και είναι διαβρωμένος ή στα σημεία, όπου έχει ήδη 
αποκαλυφθεί, θα γίνει προετοιμασία της επιφάνειας προκειμένου να είναι κατάλληλη για 
την εφαρμογή εγκεκριμένων τεχνικών καθαρισμού και απότριψης (συρματόβουρτσα 
ή/και μηχανική λειότριψη), χωρίς όμως να καταστραφούν οι ραβδώσεις του οπλισμού. 
Ακολούθως θα γίνει επάλειψη επί των οπλισμών με ειδικό κονίαμα αντιδιαβρωτικής 
προστασίας (ενδεικτικού τύπου MuCis Steel Protection της εταιρείας Sintecno ή 
παρόμοιο). Η επάλειψη πρέπει να γίνει σε δύο τουλάχιστον χέρια. Έπειτα αφού 
καθαριστεί η επιφάνεια του σκυροδέματος όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε θα 
επαλειφθεί με ειδικό διαχεόμενο αναστολέα διάβρωσης (όπως η πάνω επιφάνεια του 
προβόλου) με σκοπό την περαιτέρω προστασία των οπλισμών. Η επάλειψη θα γίνει σε 
δύο χέρια. Μετά θα ακολουθήσει η αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος με 
μη συρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής (ενδεικτικού τύπου BetonFix 
RCA της Kimia ή παρόμοιο) που είναι ινοπλισμένο και θα προσδώσει επιπλέον αντοχή 
στην επικάλυψη. Τέλος θα γίνει επάλειψη των στηθαίων, της κάτω πλευράς και των 
όψεων του προβόλου με δύο χέρια τσιμεντόχρωμα. 

Επίσης θα γίνει καθαρισμός σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας του ΚΥ και 
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έλεγχος και απόφραξη των υδρορροών. Επίσης στα σημεία που υπάρχει ανάγκη θα 
εφαρμοστεί το ίδιο στεγανοποιητικό, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές, κονίαμα ενός 
συστατικού για υγρομόνωση. 

Θα απομακρυνθούν οι ηλιακοί συλλέκτες και οι κατεστραμμένες δεξαμενές και 
στα σημεία αυτά θα γίνει τοπική επισκευή με ινοπλισμένη τσιμεντοκονία και ίδιου τύπου 
υγρομόνωση.

Θα γίνει μία γενική συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλο το 
ισόγειο με ταυτόχρονη αλλαγή τυχόν κατεστραμμένων καλωδίων, ασφαλειών, 
διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λ.π. με νέα όπου υπάρχουν και απαιτείται και έκδοση 
Υπεύθυνης Δήλωσης εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου για την εσωτερική ηλεκτρική 
εγκατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν4483/65 ΦΕΚ118/1965, ΥΑ 
41392/13189/3281/20-7-76 ΦΕΚ965/τ.Β/1976, ΥΑΦ.7.5./1816/88/27-2-2004 
ΦΕΚ470/τ.Β/2004). Επίσης θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων 
ταχυθερμοσίφωνων σε σημεία που θα υποδείξει ο Δ/ντης του ΚΥ. 

Άρθρο 1. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 
σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης 
και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Άρθρο 2. 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 3. Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα καθαίρεσης - 
μικτά ρεύματαυλικών)
Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ. Περιγραφή ρεύματος ΑΕΚΚ: 
Απόβλητα καθαίρεσης (μικτά ρεύματα υλικών).

Άρθρο 4. Αποξήλωση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών 
στοιχείων και κατασκευών (ηλιακοί συλλέκτες)
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε 
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η απομάκρυνση αυτών από το 
κτίριο σε χώρο που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Άρθρο 5. Aποξήλωση και απομάκρυνση δεξαμενών (4 δεξαμενές στην ταράτσα)
 Πλήρης αποξήλωση υφιστάμενων δεξαμενών και απομάκρυνση αυτών από το κτίριο σε 
χώρο που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές. Συμπεριλαμβάνεται η εισφορά για την 
εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ

Άρθρο 6. Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία
Για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1μ²) ινοπλισμένης τσιμεντοκονίας σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου απαιτείται και οποιουδήποτε πάχους σε μία ή 
περισσότερες στρώσεις (η πρώτη στρώση θα είναι πεταχτό για την καλύτερη πρόσφυση 
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της τσιμεντοκονίας) με ποσότητα τσιμέντου 400kg/m³ και άμμο πλυμένη ποταμίσια και 
την ενσωμάτωση στο κονίαμα ινών από πολυπροπυλαίνιο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
ρήση όπου απαιτείται ξυλοτύπου για μικροκατασκευές καθώς και όλες οι μεταφορές 
πλάγιες, κατακόρυφες με οποιοδήποτε μέσο ακόμη και δια χειρών για πλήρη 
ενσωμάτωση στο έργο.,

Άρθρο 7. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". Στην τιμή μονάδας 
συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά 
των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών 
μερών. Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε 
θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις 
στην κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις 
επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών).Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η 
επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις 
παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 
m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Άρθρο 8. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα 
εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή 
μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, πλήρη με 
τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Άρθρο 9. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα 
με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η 
επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες 
τις κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Άρθρο 10. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση 
κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου.Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα 
σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση 
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".Καθαιρέσεις 
τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση 
ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα 
ή ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).
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Άρθρο 11. 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 κατασκευασθύν νέες 
προστατευτικές επιστρώσεις. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, 
λειτουργία και απομάκρυνση του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις 
ακροφύσια, βυτία νερού 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 απονέρωντης υδροβολής.

Άρθρο 12. Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος 
με επάλειψη επί της επιφανείας 
Αναστολείς διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, 
εφαρμοζόμενοι επί της επιφανείας των στοιχείων από σκυρόδεμα με ρολλό ή πινέλο, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή, στο επάνω μέρος του προβόλου. 

Άρθρο 13. 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, η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του 
σκυροδέματος. Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην 
σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, όπως αναφέρεται παρακάτω, με χρήση προϊόντων που φέρουν 
σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων 
ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας 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 κατακόρυφη και οριζόντια μεταφορά των μπαζών μέχρι το αυτοκίνητο προς φόρτωση 
- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολό 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 ρολό ή πινέλο. 
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη 
υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα. 
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση.
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Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής 
οξείδωσης οπλισμού. (ΕΛΟΤ ΤΠ 14-01-04-001)

Αντικείμενο 
H παρούσα προδιαγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης τοπικής οξείδωσης 
οπλισμού και αποκατάστασης της τοπικής βλάβης του σκυροδέματός από του λόγο 
αυτό. Πρόκειται για εργασίες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αποκατάστασης 
τοπικών βλαβών σκυροδέματος και οπλισμού, όταν δεν προβλέπεται ή απαιτείται 
ενίσχυση του οπλισμού ή/και της διατομής του σκυροδέματος.
Υλικά
Όλα τα υλικά που Θα χρησιμοποιηθούν, Θα συνοδεύονται από φύλλα ιδιοτήτων του 
προϊόντος από τον προμηθευτή/παραγωγό, από τα οποία Θα προκύπτει η 
καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη χρήση, και στα οποία να αναφέρονται τα 
φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι αναλογίες και ο τρόπος ανάμειξης των κονιών 
μια την παρασκευή των κονιαμάτων, ο τρόπος εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής 
κυρίως σε ότιαφορά τη Θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος, πληροφορίες 
σχετικά με την εργασιμότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες για τη 
μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος, την τοξικότητα καθώς και τα μέτρα 
ασφαλείας και προστασίας κατά την εφαρμογή του προϊόντος.
Εφαρμογή
Η εργασία αποκατάστασης τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής 
οξείδωσης του οπλισμού θα εκτελείται σύμφωνα με τα παρακάτω:
α. Προεργασίες
Απομακρύνονται τα επιχρίσματα ή καλύψεις και το σαθρό σκυρόδεμα στην περιοχή της 
βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος οπλισμός. Ο καθαρισμός θα γίνεται με σφυρί 
και καλέμι, με κρουστικό πιστόλι ή με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η απομάκρυνση 
του σαθρού σκυροδέματος Οα είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου 
τμήματος του οπλισμού κατά το δυνατόν περιμετρική.Η απομάκρυνση του 
σκυροδέματος θα γίνεται έτσι, ώστε το δημιουργούμενο περίγραμμα να δημιουργεί 
κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να προστεθούν 
για την αποκατάσταση της βλάβης. Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια με 
συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεσης με 
διαβρωτικό μέσο ή αμμοβολή ως ΕΛΟΤ ΤΠ 14-01-09-01. Οι εργασίες αυτές δεν Θα 
πρέπει να εκτελούνται, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή. Σε κάθε 
περίπτωση η ζώνη της επέμβασης θα διατηρείται ξηρή. Ακολουθεί καλός καθαρισμός 
του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα 
χωρίς έλαια λίπανσης απαιτείται παρεμβολή λιποσυλλέκτη στον σωλήνα τροφοδοσίας).
β. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού
Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού, θα εφαρμόζεται το 
υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας (τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας είτε εποξειδικό 
αντιοξειδωτικό μια προστασία χάλυβα οπλισμού), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του 
παραγωγού.
γ. Εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης
Το κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης Θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτού και με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη της 
επιφάνειας του απομένοντος σκυροδέματος στην ζώνη της επέμβασης.
δ. Αποκατάσταση διατομής με επισκευαστικό κονίαμα
Αμέσως μετά τη διάστρωση του κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι 
ακόμη νωπό, θα διαστρώνεται το επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα, σε όσες 
στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατομής του 
σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της. Όσον αφορά το πάχος των στρώσεων και 
τον χρόνο αναμονής μεταξύ των στρώσεων θα τηρούνται τα όσα προτείνονται από τον 
προμηθευτή. H εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα θα γίνεται με σπάτουλα, 
μυστρί ή υγρή εκτόξευση.
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ε. Σφράγιση και φινίρισμα τελικής επιφάνειας
Μετά τη διάστρωση του επισκευαστικού κονιάματος και την αποκατάσταση της 
διατομής, θα διαστρώνεται λεπτή στρώση από λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα 
φινιρίσματος για σφράγιση των πόρων του επισκευαστικού κονιάματος και την 
διόρθωση μικροατελειών, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.
Συντήρηση
Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος και η στρώση φινιρίσματος θα παραμένουν 
υγρές επί 48 ώρες με τακτική διαβροχή, υγρή λινάτσα ή υγρά σφουγγάρι. 
Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
H εργασία θεωρείται τελειωμένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας ΕΤΕΠ και τα 
πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν απομακρυνθεί και αποτεθεί σε περιοχές 
φόρτωσης.
Έλεγχοι
Ο έλεγχος της κατασκευής γίνεται οπτικά, γεωμετρικά και μηχανικά (κρουστικά).

α. Οπτικός έλεγχος
Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισμό κακοτεχνιών κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών και μετά την ολοκλήρωσή τους.-Κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της εργασίας, θα ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων έντεχνης 
εκτέλεσης της εργασίας όπως στις οδηγίες των προμηθευτών των προϊόντων. Αν 
διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις θα δίδονται εντολές για διορθωτικές 
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων πριν την ολοκλήρωση της 
εργασίας. Ως συνήθεις κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: η μη πλήρης 
απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος, η ελλιπής αποκάλυψη και ο ελλιπής 
καθαρισμός του οξειδωμένου οπλισμού, η εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος 
επί σκληρυθέντος κονιάματος σε όχι νωπό κονίαμα πρόσφυσης ή η εφαρμογή 
κονιάματος σε ξηρή επιφάνεια.-Επισημαίνεται η ανάγκη πιστής εφαρμογής των 
οδηγιών χρήσης/εφαρμογής των παραγωγών των προϊόντων όσον αφορά τον 
τρόπο εφαρμογής τους, τα μέγιστα και ελάχιστα πάχη στρώσεων, τον χρόνο 
αναμονής μεταξύ των στρώσεων κ.λ.π. Ό οπτικές έλεγχος μετά το πέρας της 
εργασίας αφορά τον εντοπισμό πιθανών κακοτεχνιών στην τελική τρώση 
σφράγισης και φινιρίσματος.
β. Γεωμετρικός έλεγχος
Ο γεωμετρικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισμό αποκλίσεων της τελικώς 
διαμορφωμένης διατομής σε σχέση με την αρχική ή αυτή που προβλέπεται στη 
μελέτη. Ο εντοπισμός των αποκλίσεων γίνεται με τις κλασικές μεθόδους 
μέτρησης και αποτύπωσης. Οι περιοχές των αποκλίσεων σημαίνονται επί τόπου
γ. Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος
Με τον μηχανικό (κρουστικό) διαπιστώνεται η στερεότητα και η συνοχή της 
επέμβασης. Επιφέρονται ελαφρές κρούσεις στην επιφάνεια της επέμβασης με 
σφυρί βάρους 1 kg με στρογγυλεμένα άκρα, (πάντοτε σε απόσταση από τις 
ακμές του στοιχείου) και ελέγχεται ο παραγόμενος ήχος. Περιοχές στις οποίες ο 
ήχος είναι υπόκωφος, σημαίνονται επί τόπου. 

Κριτήρια αποδοχής
α. Οπτικός έλεγχος H επέμβαση Θεωρείται επιτυχής, όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δεν 
διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή αυτές είναι ελάχιστες και επισκευάσιμες.
β. Γεωμετρικός έλεγχος Ως αποδεκτές θεωρούνται σι γεωμετρικές αποκλίσεις από τες 
προβλεπόμενες διαστάσεις έωςκαι 2%.
γ. Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος H επέμβαση Θεωρείται επιτυχής όταν κατά τον 
κρουστικό έλεγχο ο ήχος δεν είναι υπόκωφος.
δ. Επανέλεγχοι Στην περίπτωση που κατά τον οπτικό έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες 
στην τελική στρώση, Θα επισκευάζονται με χρήση κονιάματος φινιρίσματος που 
εφαρμόζεται σύμφωνα με όσα σχετικά αναφέρονται στην σχετική παράγραφα. H 
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συμμόρφωση θα διαπιστώνεται με επανέλεγχο. Στην περίπτωση που κατά τον 
γεωμετρικό έλεγχο διαπιστωθεί υπέρβαση των αποδεκτών ανοχών:
 Εάν οι αποκλίσεις αυτές δεν γίνουν αποδεκτές, θα εφαρμόζονται τεχνικές επιμελούς 
απόξεσης της επιφανείας με χρήση ελαφρού εξοπλισμού για την αποφυγή πρόκλησης 
βλάβης στο στοιχείο ή θα προστίθενται στρώσεις λεπτόκοκκου ή χονδρόκοκκου και 
λεπτόκοκκου κονιάματος προκειμένου η διατομή να αποκτήσει τις επιθυμητές 
διαστάσεις. Η συμμόρφωση θα διαπιστώνεται με επανέλεγχο. Στην περίπτωση που κατά 
τον μηχανικό (κρουστικό) έλεγχα διαπιστωθεί ότι η επέμβαση υπήρξε ανεπιτυχής θα 
καθαιρούνται τα εφαρμοσθέντα κονιάματα, θα εφαρμόζεται εκ νέου κονίαμα ενίσχυσης 
πρόσφυσης και θα επαναπληρούται η διατομή σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο πάνω. 
Η συμμόρφωση θα διαπιστώνεται με επανέλεγχο.

Άρθρο 14. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-
κονιάματος,σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και 
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Άρθρο 15. Επισκευές - Μικροεργασίες – Καθαρισμοί
Επισκευές - μικροεργασίες - καθαρισμοί πάσης φύσεως, προκειμένου να αμοιφθούν 
εργασίες που δεν προβλέπονται στα άρθρα του παρόντος τιμολογίου και αφορούν 
ενδεικτικά: καθαρισμούς σχαρών φρεατίων, υδρορροών, αντιμετώπιση μικροδιαρροών, 
στερεώσεις υφισταμένων ιστών, υδρορροών, μικροεργασίες. Το κόστος της εργασίας 
περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός βοηθού, ανάλογα με τις ώρες 
απασχόλησής τους και μικροϋλικά ανοιγμένα σε εργασία.(1 h)

Άρθρο 16. Υγρομόνωση - προστασία επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων 
κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός 
συστατικού, με δυνατότητα ανάπτυξης ενεργών κρυστάλλων στεγανοποίησης στην 
μάζα του υποστρώματος, σύστημα πιστοποιημένο για την απευθείας επαφή με πόσιμο 
νερό.
Υγρομόνωση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά 
στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός συστατικού, 
πιστοποιημένο για την απευθείας επαφή με νερό, ήτοι κονίαμα φιλοσοφίας 
crystalgrowth, που στεγανοποιεί μόνιμα την κατασκευή (ακόμα και παρουσίας νερού 
στα εσωτερικά τριχοειδή του σκυροδέματος), αντιδρώντας χημικά με το υπόστρωμα, 
δημιουργώντας εσωτερικά στην μάζα του σκυροδέματος κλπ., φράγμα προστασίας με 
δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και υπό συνθηκών υγροποίησης, αποτελούμενο από 
δεσμούς δισεκατομμυρίων κρυστάλλων που μοιάζουν σαν βελόνες, ικανοί να 
σφραγίσουν πόρους, εσωτερικά κενά, τριχοειδείς ρωγμές και μικρο-ρηγματώσεις. 
Σύστημα ικανό να γεφυρώσει τριχοειδή και μικρο- ρωγμές πλάτους ακόμα και 0.3 mm, 
ικανό επίσης να μπλοκάρει και να σταματήσει την κίνηση του νερού στο εσωτερικό του 
σκυροδέματος κλπ., ανθεκτικό σε θειικά και υφάλμυρο ή/και αλμυρό νερό (χλωριόντα 
και θειικά άλατα) και παγολυτικά άλατα,προϊόν με δυνατότητα υψηλής διείσδυσης και 
εξαίρετης αντίστασης σε υψηλές θετικές αλλά και αρνητικές πιέσεις νερού, εκτελούμενη 
επί οποιωνδήποτε πορωδών επιφανειών ως άνω, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων 
από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, υπολείμματα τσιμέντου ή λιπαρές ουσίες, 
για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας, υδροστατικών πιέσεων νερού 
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κλπ., εφαρμοζόμενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του 
προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και μείξεως του προϊόντος με νερό, ήτοι 
υλικό ως άνω επιτόπου και προεργασία καθαρισμού επιφανείας και επαλείψεως 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού (με βούρτσα ή εξοπλισμό ψεκασμού), 
εργασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα : Α) Την προετοιμασία της επιφάνειας για την 
έναρξη των εργασιών, Β) Την χρήση όλων των απαιτούμενων  μηχανημάτων- 
εξοπλισμού κλπ, Γ) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από 
την επιφάνεια αναφοράς με δόκιμο τρόπο (π.χ. μέθοδος υδροβολής). Δ) 
Επαναλαμβανόμενη διαβροχή του υποστρώματος αναφοράς μέχρι κορεσμού. Ε) Πρώτη 
επάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, ως πρώτη στρώση εφαρμογής με υλικό 
ως άνω, για σφράγιση πορώδους, εκτελεσμένης επιμελώς διά πλατιάς σκληρής 
βούρτσας κλπ. ΣΤ) Μετά την αρχική σκλήρυνση της πρώτης στρώσης, ενδεικτικά μετά 
από min. 3 ώρες και max. 24ώρες (+20 oC), εφαρμογή δεύτερης στρώσης επί της 
προαναφερθείσας επιφανείας αφού έχει προηγηθεί πλήρης διαβροχή, σε μία επίσης 
στρώση εφαρμογής υλικού ως άνω, εκτελεσμένης σταυρωτά με επιμέλεια ως άνω και 
μέριμνα συντήρησης μέσω διαβροχής μετά το πέρας της εφαρμογής στη φάση 
ωρίμανσης, τουλάχιστον για τις πρώτες ώρες. Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, 
επί οιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη αναφοράς, επιφάνειας 
υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς για την 
ανάμιξη, εφαρμογή, συμπίεση, μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, 
συμπεριλαμβανομένης επίσης της όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης 
οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.

Άρθρο 17. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Το σύνολο των ηλεκτρολογικών υλικών και εργασιών να είναι σύμφωνο με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD384
1. Ηλεκτρικός πίνακας: Έλεγχος του υφιστάμενου πίνακα και εσωτερικές τροποποιήσεις 

για να καλυφθούν οι νέες ανάγκες. Επίσης θα αλλαχθούν οι ασφάλειες όπου είναι 
απαραίτητο και θα προστεθεί ρελέ αντιηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει. Αν κριθεί ανεπαρκής ο πίνακας, αντικατάστασή του με νέο.

2. Φωτιστικά σώματα – ρευματοδότες: Να ελεχθούν όλα τα φωτιστικά σώματα και να 
τοποθετηθούν όσα νέα απαιτούνται. Αυτά, να είναι φθορισμού τετράγωνα με λυχνίες 
4χ18W με περσίδες χαμηλής θάμβωσης ψευδοοροφής χωνευτά ή οροφής εξωτερικά. 
Τα φωτιστικά σώματα στους χώρους υγιεινής να είναι στεγανά φθορισμού με λυχνίες 
1χ36W. Τα κυκλώματα ρευματοδοτών θα είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώματα 
φωτισμού, θα είναι τύπου ΝΥΜ 3χ2,5, θα ασφαλίζουν στον ηλεκτρικό πίνακα με 
μικροαυτόματους 16Α και θα προστατεύονται από ρελέ διαφυγής στον πίνακα. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση 4 ταχυθερμοσίφωνων. Ταχυθερμοσίφωνας ροής 
ηλεκτρικός , 2lt/min, 3,5ΚW, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης 
λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά 
στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες, τα σπιράλ και τα 
ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. Τιμή 1 τεμαχίου: 163,00€

4. Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου για την εσωτερική ηλεκτρική 
εγκατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν4483/65 ΦΕΚ118/1965, ΥΑ 
41392/13189/3281/20-7-76 ΦΕΚ965/τ.Β/1976, ΥΑΦ.7.5./1816/88/27-2-2004 
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ΦΕΚ470/τ.Β/2004).

Άρθρο 18. Υπηρεσίες Μηχανικού
Οτιδήποτε απαιτηθεί, έγγραφο, μελέτη, άδεια, λήψη και εφαρμογή μέτρων 

ασφαλείας, και επίβλεψη εργασιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επισκευής του 
προβόλου, πραγματοποιείται εξολοκλήρου με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του 
υποψήφιου αναδόχου Μηχανικού.

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνεται και όποια άλλη διαδικασία και άδεια 
απαιτείται αλλά δεν κατονομάζεται ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με την νομοθεσία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου 3 ton 4.95

2 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας

3ton για 
90km 94,50

3
Αποξήλωση και απομάκρυνση 
μηχανολογικού εξοπλισμού και 
μεταλλικών στοιχείων (ηλιακοί 

συλλέκτες)
100 Kgr 35,00

4 Εισφορά για την εναλλακτική 
διαχείριση των ΑΕΚΚ 3 ton 9.06

5 Aποξήλωση και απομάκρυνση 
δεξαμενών 4τεμάχια 400,00

6 Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία 
(τοπικές επισκευές ταρατσας) 30 m2 812,70

7 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 40 m2 224,00

8 Πετάσματα ασφαλείας επί 
ικριωμάτων 15 m2 84,00

9 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 40 m2 26,00

10
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 
χρήση κρουστικού εξοπλισμού 

μειωμένης απόδοσης
1 m3 170,00

11
Εφαρμογή υδροβολής μέσης 

πιέσεως επί επιφανειών 
σκυροδέματος

20 m2 52,00

12
Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης 
οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου 

σκυροδέματος με επάλειψη επί της 
επιφανείας

20 m2 288,00

13
Αποκατάσταση τοπικών βλαβών 

στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα

30 m2 1.650,00

14
Υδροχρωματισμοί επιφανειών 

σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος

30 m2 117,00

15 Επισκευές - Μικροεργασίες – 
Καθαρισμοί 40h 1.739.20

16 Υγρομόνωση - προστασία 
επιφανειών σκυροδέματος 60 m2 1.449,00
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17 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 5.000,00 5.000,00
18 Υπηρεσίες Μηχανικού 2.000,00 2.000,00

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες αποκατάστασης είναι προτεινόμενες και 
όχι δεσμευτικές, ως προς την επισκευή του προβόλου. Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει 
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, ο οποίος και θα εκπονήσει τη 
Μελέτη Εφαρμογής η οποία θα κατατεθεί για να ληφθούν και οι απαραίτητες άδειες.

Επίσης οι ποσότητες της συνημμένης ενδεικτικής προμέτρησης δύναται να 
αυξομειωθούν κατά ποσοστό ±5%, χωρίς αυτό να επηρεάσει την τιμή της προσφοράς, 
η οποία θα δοθεί κατ΄αποκοπή και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά, το 
εργολαβικό όφελος, τις ασφαλιστικές εισφορές κ.α.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πρέπει να Μηχανικοί, εργολήπτες 
δημοσίων έργων και πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, οφείλουν να γνωρίζουν 
ότι:

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

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

 Να ορίσει διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη της εκτέλεσης 
και διεκπεραίωση των εργασιών. Ο Μηχανικός που θα επιβλέψει το έργο, να 
καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί ανάληψης της ευθύνης 
για την μελέτη Εφαρμογής της επισκευής του προβόλου και την επίβλεψη. Το 
κόστος επίβλεψης θα πρέπει να προβλεφθεί από τον Ανάδοχο και να 
συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του όπου και θα αναφέρει τα στοιχεία 
εγγραφής στο ΤΕΕ του Επιβλέποντα Μηχανικού που θα ορίσει.

 Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες-αδειοδοτήσεις 
 Να ληφθούν, από τον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό 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.

 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. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες , να 
διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των 
εργασιών, ο υπό διαμόρφωση χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και 
έτοιμος προς άμεση χρήση. 

 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.

  Τα ενσωματούμενα υλικά να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν την ένδειξη 
CE. Nα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
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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 παραδώσουν τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία
 Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε τουλάχιστον έτη.
 Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι (20) είκοσι ημέρες.
 Η τιμή που θα δώσουν αφορά το σύνολο των υλικών και εργασιών.
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