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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η Διοίκθςθ τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ (Μακεδονίασ) ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 2166/29-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΧΘΟΕΡ-ΧΤ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ ΥΡΕ Μακεδονίασ
προκειμζνου να προχωριςει ςτθν ςτεγανοποίθςθ τθσ κεραμοςκεπισ του φορζα ΡΦΥ ΚΥ
Σκφδρασ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ), προςκαλεί όςουσ δραςτθριοποιοφνται ςτον
χϊρο και ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ 3θσ Υ.ΡΕ.
(Μακεδονίασ), Μόδθ 9, Τ.Κ. 54635, Θεςςαλονίκθ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), με

CPV:39812500-2 για τθν

προμικεια των υλικϊν ςτεγανοποίθςθσ και με CPV: 45320000-6 για τθν απαιτοφμενθ εργαςία .
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τισ υπ’ αρίκμ. πρωτ. α) 50386/12-102020 (ΑΔΑ 6Β97ΟΕΡ-Α76, Κ.Α.Ε.1413.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ
δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 2.728,00€(ςυμπ/νου ΦΡΑ) για τθν ανωτζρω προμικεια και β)
50384/12-10-2020 (ΑΔΑ ΩΜΞ2ΟΕΡ-1Υ0, Κ.Α.Ε. 0863.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ
όπωσ εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 1.364,00€(ςυμπ/νου ΦΡΑ) για τθν ανωτζρω
εργαςία.
Γλώςςα: Ελλθνικι
υνολικόσ προχπολογιςμόσ: 4.092,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν εντόσ κλειςτοφ φακζλου (περιλαμβάνοντασ τθν επιςυναπτόμενθ
Υπεφκυνθ διλωςθ), με τθν ζνδειξθ: ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ για τθν ςτεγανοποίθςθ τθσ
κεραμοςκεπισ του φορζα ΡΦΥ ΚΥ Σκφδρασ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ).
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Ημερομθνία

λιξθσ

υποβολισ

προςφορών

Δευτζρα16/11/2020

και ώρα 14.30 μμ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία τθσ 3θσ Υ.ΡΕ. (Μακεδονίασ), Αριςτοτζλουσ 16, Τ.Κ.
546 23, Θεςςαλονίκθ .
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω
θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το
διαγωνιςμό χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του
Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
Ρλθροφορίεσ κα δίνονται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από 08:00 π.μ. ζωσ 14:00 μ.μ. από τθ
Διεφκυνςθ τθσ Τεχνικισ υπθρεςίασ, τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ (Μακεδονίασ), (Μόδθ 9,
Τ.Κ. 546 35, Θεςςαλονίκθ)  2310005856 2310005859.

Ο Διοικθτισ
τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Μακεδονίασ

Δρ. Παναγιώτθσ Μπογιατηίδθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

ΡΟΣ(1):
Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:
Αρ. Τθλεομοιότυπου (Fax):

Τθλ:
Οδόσ

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Στο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ με αντικείμενο τθν ςτεγανοποίθςθ τθσ
κεραμοςκεπισ του φορζα ΡΦΥ ΚΥ Σκφδρασ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ), με ατομικι μου ευκφνθ
και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.
1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου:
1) Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ
ενδιαφζροντοσ
2) Δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
3) Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
4) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι
ανάλογεσ καταςτάςεισ,
5) Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι
του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.
6) Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του
Ν.4412/2016.
7) Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου
Νόμου
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Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Ημερομθνία:
Ο/Η Δθλ………
(Υπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει
ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι
10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ Κ.Τ. ΚΤΔΡΑ
Ζπειτα από αυτοψία υπαλλιλων τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ 3 θσ Δ.Υ.ΡΕ.
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ςτο Κ.Υ. ΣΚΥΔΑΣ, ανταποκρινόμενοι ςτο υπϋ αρικ. πρωτ. 609/19-05-2020 ςχετικό
αίτθμα του Φορζα για αντικατάςταςθ μζρουσ των υδρορροϊν και αποκατάςταςθ τθσ υγρομόνωςθσ
των οροφϊν του ιςογείου, ςυντάςςουμε τθν παρακάτω ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΡΟΤΑΣΗ.
Κατά τον οπτικό ζλεγχο παρατθρικθκαν εικόνεσ υγραςίασ ςε οροφζσ χϊρων του ιςογείου. Οι
υγραςίεσ οφείλονται κυρίωσ ςε φκορζσ ςτθν επικάλυψθ τθσ κεραμοςκεπισ, ςυνολικοφ εμβαδοφ
περίπου 600 τ.μ. κακϊσ επίςθσ και ςτο δίκτυο των περιμετρικϊν οριηόντιων εγκυβωτιςμζνων
υδροροϊν (ςυνολικοφ μικουσ περίπου 136,80μ.).

Εικόνα 1: Ενδεικτικό διάγραμμα κάτοψθσ ςτζγθσ
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Α. Πικανζσ αιτίεσ αςτοχίασ καταγράφονται ακολοφκωσ :
1.

παςμζνα κεραμίδια

2.

2. Δηάβρωζε αρκοιογήκαηος θορθηαηώλ
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3.

Φζορές περηκεηρηθά ηωλ οδεύζεωλ ηοσ ειηαθού

4.
Φζορά ζηεγάλωζες ζηης ραθές ηωλ ορηδόληηωλ σδρορρώλ θαη ζηε
ζσλαρκογή ηοσς κε ηο ζηεζαίο
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Β. Πρόταςθ υγρομόνωςθσ ςτζγθσ
Σε όλθ τθν ζκταςθ τθσ ςτζγθσ:


απομάκρυνςθ όλων των ςπαςμζνων κεραμιδιϊν και αντικατάςταςι τουσ με νζα ίδιου
τφπου με τα υφιςτάμενα (περίπου 60τεμ.)



επιςκευι ςτουσ κορφιάτεσ όπου απαιτείται,με υψθλισ ποιότθτασ ζυκαμπτθ,
ρθτινοφχα, τςιμεντοειδι κόλλα, ενιςχυμζνθ με πολυμερι ςυςτατικά (ρθτίνεσ).



επιςκευι των οπϊν διζλευςθσ των οδεφςεων του θλιακοφ με τςιμεντειδι κόλλα
ενιςχυμζνθ με πολυμερι ςυςτατικά, ςε ςυνδυαςμό με αςφαλτοταινία αλουμινίου, με
βάςθ τθν άςφαλτο, ψυχρισ εφαρμογισ, αυτοκόλλθτθ.



Επιμελισ κακαριςμόσ όλων των οριηόντιων υδρορροϊν, απόξεςθ υπολειμμάτων
ςιλικόνθσ, κακαριςμόσ των κατακόρυφων υδρορροϊν και τοποκζτθςθ πλαςτικϊν
πλεγμάτων ςτθ ςυναρμογι τουσ.



Στεγάνωςθ όλων των ςυναρμογϊν (ραφϊν) των επιμζρουσ τμθμάτων των οριηόντιων
υδρορροϊν, κακϊσ και των ςυναρμογϊν τθσ υδρορροισ με το ςτθκαίο με
πολυουρεκανικι ςφραγιςτικι και ςυγκολλθτικι μαςτίχθ, ενόσ ςυςτατικοφ με διαλφτεσ,
κατάλλθλθ για αρμοφσ πλάτουσ 5-30mm, με αντοχι ςε κερμοκραςίεσ από -20C ωσ 90C
και μεγάλθ αντοχι ςτθ γιρανςθ. Για περιπτϊςεισ μεγάλων αρμϊν, τοποκζτθςθ
αςφαλτοταινίασ αλουμινίου.
Το υπόςτρωμα πρζπει να είναι ςτεγνό και απαλλαγμζνο από ςκόνεσ, ςακρά υλικά,
λάδια κλπ. Συνιςτάται κακάριςμα του αρμοφ με πινζλο ι ςυρματόβουρτςα και ςτθ
ςυνζχεια φφςθμα με πεπιεςμζνο αζρα



Εφαρμογι ςε όλεσ τισ εςωτερικζσ επιφάνειεσ των οριηόντιων υδρορροϊν
αντιςκωρικοφ, εποξειδικοφ αςταριοφ 2 ςυςτατικϊν για μεταλλικζσ επιφάνειεσ.



Εφαρμογι ςε όλεσ τισ εςωτερικζσ επιφάνειεσ των οριηόντιων υδρορροϊν
πολυουραικυανικοφ επαλειφόμενου ςτεγανωτικοφ, ενόσ ςυςτατικοφ, υψθλισ αντοχισ,
κατάλλθλου για μεταλλικζσ επιφάνειεσ (μορφή προπολυμεριςμένη πολυουρεθανική
ρητίνη, πυκνότητα περίπου 1,40kg/l, Στεγανοτητα 5atm). Εφαρμογι ςε δφο ςτρϊςεισ
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. Σε περιοχζσ ζντονϊν ρωγμϊν
ςυνίςταται θ τοπικι ενίςχυςθ τθσ μεμβράνθσ με ταινία υαλοπλζγματοσ (65 g/m2) ι
πολυεςτερικοφ υφάςματοσ (30g/m2)., φάρδουσ 10cm.



Εφαρμογι ςε όλο το εςωτερικό των ςτθκαίων και ςτθν άνω παρειά τουσ, ςτο τμιμα
δϊματοσ ςτθν περιοχι τθσ ειςόδου και όπου και αν κρικεί απαραίτθτο ςτθν άνω
παρειά των αρχιτεκτονικϊν προεξοχϊν τθσ πρόςοψθσ, πολυουρεκανικοφ αςταριοφ δφο
ςυςτατικϊν, χωρίσ διαλφτεσ, για πορϊδεισ επιφάνειεσ. Στθ ςυνζχεια, εφαρμογι ςτισ
παραπάνω
επιφάνειεσ
πολυουραικανικοφ
επαλειφόμενου
ςτεγανωτικοφ,
πολυουρεκανικισ βάςθσ ενόσ ςυςτατικοφ, ςε δφο ςτρϊςεισ.



αντικατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων τθσ οριηόντιασ υδρορροισ τθσ ςτζγθσ (περίπου
15μ ςυνολικά), με νζα γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ υδρορροι ίςθσ διατομισ. Διόρκωςθ
κλίςθσ όπου απαιτείται.



τοπικι αποκατάςταςθ τθσ ςυναρμογισ τθσ κατακόρυφθσ υδρορροισ ςτο δϊμα.
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Όλα τα ςτεγανωτικά - μονωτικά υλικά που θα χρηςιμοποιηθοφν πρέπει να είναι πιςτοποιημένα
με ςήμανςη CE.
Για το ςφνολο των εργαςιϊν υγρομόνωςθσ απαιτείται τουλάχιςτον εγγφθςθ 10 ετών και θ
εφαρμογι τουσ κα γίνει από εξειδικευμζνουσ, ζμπειρουσ τεχνικοφσ ςφμφωνα με όλουσ τουσ
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ
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