
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» 

Κατόπιν της με αριθ. 202/ 2-11-2021 και με ΑΔΑΜ 21REQ009522346 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκαν: 

Α) η  μελέτη (  τεχνική  περιγραφή  και  συγγραφή  υποχρεώσεων)  του  Τμήματος Μελετών  και

Προγραμματισμού  Τεχνικών Έργων, με  τίτλο:  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» και η υλοποίηση της.

Β) η δαπάνη με προϋπολογισμό 29.840 € (δίχως ΦΠΑ 24%)  ή  37.001,60 € (συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) η

οποία θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΝΕΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 2020ΣΕ54700003ΣΑ Ε547.

Γ) η ανάθεση των ανωτέρω, με την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Και  της με  αριθ.  πρωτ.  11480/11-11-2021  και  με  ΑΔΑΜ  :  21REQ009522531  απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης, ΠΔΕ 2021 , 

κ α λ ο ύ ν τ α ι

οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  καταθέσουν την οικονομική  τους προσφορά, λαμβάνοντας

υπόψη τους τα κατωτέρω:  

 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επείγουσες εργασίες υγρομόνωσης που  πρόκειται  να  πραγματοποιηθούν  σε  χώρους της Σχολής και

συγκεκριμένα :

Α. Υγρομόνωση του δώματος του Κυλικείου που βρίσκεται στο προαύλιο του Κεντρικού Κτιρίου.

Β. Αποκατάσταση μέρους της υφιστάμενης υγρομόνωσης του Κεντρικού Κτιρίου.

Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται  στο ποσό των 29.840 € (δίχως ΦΠΑ 24%)  ή

37.001,60 € (συμπ/νου του ΦΠΑ 24%):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.: 210 4857615, 210 4857719
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χριστίνα Καΐρη
E-MAIL: x.kairi@sivitanidios.edu.gr
ΤΑΧ. Δ/ ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, 176 10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Καλλιθέα, 15/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 11594

Προς: 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά στο CPV: 50700000-2  (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων

κτιρίου) και  θα καταλογισθεί  σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό Έργου 2020ΣΕ54700003  έτους

2021.

2.ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή ή courier μέχρι  και  τις  19/ 11/ 2021  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  11:00  π.μ.  στο  Γραφείο

Πρωτοκόλλου  του  Σιβιτανιδείου  Ιδρύματος  (ισόγειο  κεντρικού  κτιρίου,  Θεσσαλονίκης  151,  176  10

Καλλιθέα),  εντός  σφραγισμένου  φακέλου,  όπου  θα  αναγράφεται  με   κεφαλαία  γράμματα  η  λέξη

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού για την υπηρεσία με τίτλο  :   ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ».  Στην περίπτωση της

ταχυδρομικής αποστολής, η ΣΔΣΤΕ δεν φέρει  καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και  το περιεχόμενο

των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την

παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. 

3.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
   Ο φάκελος προσφοράς θα είναι ενιαίος και θα περιλαμβάνει:  

Α.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει ,

στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  οι  συμμετέχοντες οικονομικοί  φορείς  α)Τηρούν τις υποχρεώσεις  που

απορρέουν  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016  (περί  περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας β) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παραγρ. 1

και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία ανάθεσης

σύμβασης γ) Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος

δ)  Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα  πιστοποιητικά  και  έγγραφα, όταν τους ζητηθούν,  προκειμένου  να

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.

Β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ως ακολούθως:

Σε  περίπτωση φυσικού προσώπου  πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου  επαγγελματικού ή εμπορικού

μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (πχ φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης και  σε περίπτωση νομικού

προσώπου ,πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και  νομιμοποιητικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας.

Γ.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει ,

στην οποία θα δηλώνεται  ότι  α) Όλες οι  εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην

Προδιαγραφή  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 β)  Διαθέτει  εμπειρία  και  εξειδικευμένο  προσωπικό  για  την

εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών και μονωτικών στρώσεων και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. γ) Όλα τα

υλικά  που  θα χρησιμοποιηθούν θα  πρέπει  να  φέρουν σήμανση  CE και  να συνοδεύονται  με  επίσημα

εργαστηριακά πιστοποιητικά για όσα από αυτά απαιτούνται από την ως άνω Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ και για

όσα ο εργοδότης του ζητήσει  επιπλέον. δ) η υποβληθείσα προσφορά καλύπτει  όλες τις απαιτήσεις και  τις

τεχνικές  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  αναλυτικά  στη  τεχνική  περιγραφή  και  στη  συγγραφή
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υποχρεώσεων με  τίτλο:  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΙ Γ)

   Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  , η οποία θα συνταχθεί  και θα υπογραφεί (με πλήρη στοιχεία του οικονομικού

φορέα, επωνυμία,  Α.Φ.Μ.,  υπογραφή και  σφραγίδα  του  νομίμου  εκπροσώπου, κλπ),  σύμφωνα με  το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας. 

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα

δαπάνη, η τιμή θα  δίνεται  σε  ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και  των νομίμων κρατήσεων και   όλων των

εισφορών κ.λπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό . 

Χρόνος ισχύος οικονομικής προσφοράς : εκατόν είκοσι  (120) ημέρες (από την επομένη διενέργειας της

διαδικασίας αξιολόγησης). 

4.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των κατατιθέμενων προσφορών από την αναθέτουσα αρχή και πριν την

έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο και  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται  η

υποβολή των:

Α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 

Β) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Δ) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα

έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση

Ε) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία στην εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών και μονωτικών

στρώσεων όπως αυτά αναφέρονται στη τεχνική περιγραφή (Παράρτημα Β). 

5.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή, από την

αρμόδια Επιτροπή, του συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας. Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται

όλες οι  απαραίτητες  αμοιβές  και  δαπάνες  για  την  εκτέλεση  του  έργου  χωρίς  ουδεμία  περαιτέρω

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται  και  όλες οι  υπέρ

τρίτων κρατήσεις,  όπως και  όλες οι  εισφορές κ.λ.π.  που  προβλέπονται  από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες και  διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται  από το Τμήμα Μελετών

και Προγραμματισμού τηλ. 210 4857655, κα Μακροπούλου Μαρία

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην κεντρική ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής. 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ο  Γενικός Διευθυντής
του Ιδρύματος
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ                                                                         
 

21PROC009539168 2021-11-15



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Αφού έλαβα γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών για τις εργασίες που αναφέρονται σε αυτές,
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι
πλήρως και  χωρίς επιφύλαξη όλες τις προδιαγραφές και  αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών με τις
τιμές που προσφέρω παρακάτω.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑ

ΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕ
ΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

1.
Υγρομόνωση  του
δώματος  του
Κυλικείου

m2 115 16 €/ m2  1.840,00 €

2.

Αποκατάσταση
μέρους  της
υφιστάμενης
υγρομόνωσης  του
Κεντρικού Κτιρίου

m2 3.500 8 €/ m2  28.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

29.840 ,00 €  

Φ.Π.Α. 24%    7.161,60 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
37.001,60 €

Ημερομηνία    ……………………….
Ο προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β́   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  περιγραφή  αφορά  τις  επείγουσες  εργασίες  υγρομόνωσης  που  πρόκειται  να

πραγματοποιηθούν σε χώρους της Σχολής και συγκεκριμένα :

Α. Υγρομόνωση του δώματος του Κυλικείου που βρίσκεται στο προαύλιο του Κεντρικού Κτιρίου

Β. Αποκατάσταση μέρους της υφιστάμενης υγρομόνωσης του Κεντρικού Κτιρίου

Α. Υγρομόνωση στη ταράτσα του Κυλικείου που βρίσκεται στο προαύλιο του Κεντρικού Κτιρίου

    Εμβαδόν επιφάνειας: 115 m2.

Αντικείμενο εργασιών:

Το δώμα του Κυλικείου που βρίσκεται  στο προαύλιο του Κεντρικού Κτιρίου έχει  τελική επιφάνεια

σκυρόδεμα επικαλυμμένο με πίσσα, που έχει όμως αποκολληθεί, με αποτέλεσμα να διαπερνούν όμβρια

ύδατα  την πλάκα  της οροφής και  να  τρέχουν  εντός του  χώρου  του  Κυλικείου  καθώς και  στον

ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η υγρομόνωση του.

Περιγραφή των εργασιών:

Οι  εργασίες που πρόκειται  να πραγματοποιηθούν με σκοπό τη υγρομόνωση της ταράτσας έχουν ως

εξής:

1. Επιμελής καθαρισμός επιφάνειας -Υδροβολή της επιφάνειας με μηχάνημα πίεσης για τον πλήρη

καθαρισμό του δώματος από παλιές επιστρώσεις,  σαθρά μέρη, σκόνες κτλ

2. Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό αστάρι  (τύπου ToPrimer της ESHl )  της προς

στεγάνωση  επιφάνειας ώστε  να  επιτευχθεί  η  μέγιστη  δυνατή  πρόσφυση  της μόνωσης με  το

υπόστρωμα.

3. Δημιουργία εξαεριστικών διαδρόμων με διάστρωση διάτρητων ασφαλτικών μεμβρανών. 

4. Επίστρωση με ελαστομερείς (SBS) ασφαλτικές μεμβράνες, βάρους 5 Kg/m2, υψηλής αντοχής,  με

άνω στρώση από ορυκτή ψηφίδα  και  κάτω όψη από φιλμ πολυαιθυλενίου  και   αντοχή   σε

θερμοκρασίες  από -200 C έως 1000 C (τύπου ESHl DIEN της ESHl ) Οι  ασφαλτικές μεμβράνες θα

φέρουν δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά το πρότυπο ΕΝ 13707.

5. Οι μεμβράνες θα επικολληθούν με φλόγιστρο αλληλοκαλύπτοντας η μία την άλλη (κατά 15 cm), θα

γυρίσουν περιμετρικά επί του στηθαίου κατά 15-20cm και  οι ραφές θα σφραγιστούν τέλεια αφού

πατηθούν με κύλινδρο σταθερής πίεσης. 
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6. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει  να δοθεί  στην στεγανοποίηση «ευαίσθητων» σημείων (όπως γωνίες

εσωτερικές ή εξωτερικές) όπου θα πρέπει  να τοποθετηθεί  επιμελώς διπλή στρώση ασφαλτικής

μεμβράνης και  στις συνδέσεις της μεμβράνης με  άλλα  στοιχεία  που  την διακόπτουν (σίδερα,

σωλήνες κλπ) θα γίνεται  επάλειψη με  ειδικό ελαστομερές ασφαλτικής πολυουρεθάνης (τύπου

Hyperdesmo-LV ή Iso ex-Pu 600),  υψηλής ελαστικότητας και  πιστοποιημένης αντοχής στην UV

ακτινοβολία. 

7. Τοποθέτηση   εξαεριστήρων  μονώσεων  (1  εξαεριστήρας  ανά  50  m2)  ώστε  να  επιτραπεί  ο

απεγκλωβισμός  της  υφιστάμενης υγρασίας.

8. Τέλος σε όλες τις ραφές επικόλλησης των ασφαλτικών μεμβρανών εφαρμόζεται βαφή με ασφαλτικό

αλουμίνιο.

Β. Αποκατάσταση μέρους της υφιστάμενης υγρομόνωσης του Κεντρικού Κτιρίου.

     Εμβαδόν επιφάνειας: 3.500 m2

Αντικείμενο εργασιών:

Η υφιστάμενη υγρομόνωση του Κεντρικού Κτιρίου, η οποία αποτελείται  από ασφαλτικές μεμβράνες,

παρουσιάζει,  λόγω παλαιότητας,  αποκολλήσεις σε  μέρος των ραφών των ασφαλτικών μεμβρανών

καθώς και  προβλήματα  σε  ευαίσθητα  σημεία  όπως στις υδρορροές κ.α..  Η τοπική  επισκευή  και

συντήρηση της θα επιλύσει  τα τοπικά προβλήματα της στεγανοποίησης του κτιρίου και  επιπλέον θα

συντελέσει στην παράταση του χρόνου ζωής της υφιστάμενης υγρομόνωσης.

Περιγραφή των εργασιών:

Οι  εργασίες  που  πρόκειται  να  πραγματοποιηθούν με  σκοπό  τη  αποκατάσταση  της υφιστάμενης

υγρομόνωσης έχουν ως εξής:

1. Έλεγχος όλης της επιφάνειας της μόνωσης, με  ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των ευαίσθητων

σημείων όπως της απόληξης της μεμβράνης, των υδρορροών κ.α για τον εντοπισμό των σημείων

εκείνων στα οποία απαιτείται  επέμβαση. Όπου απαιτείται  θα γίνεται  ενίσχυση τοπικά με στρώση

ασφαλτικής μεμβράνης και/ή  με  σφράγιση  με  ασφαλτική  μαστίχη.  Σε  σημεία  που  υπάρχουν

σωλήνες ανοικτές ή οπές στο δάπεδο θα γίνει σφράγιση με ασφαλτική μαστίχη.

2. Έλεγχος όλων των ραφών για  πιθανές αποκολλήσεις και  επιδιόρθωση  των ανοιγμάτων όπου

απαιτείται.

3. Τοποθέτηση   εξαεριστήρων  μονώσεων  (1  εξαεριστήρας  ανά  50  m2)  ώστε  να  επιτραπεί  ο

απεγκλωβισμός  της  υφιστάμενης υγρασίας

4. Διάστρωση  με  ρολό  της 1ης στεγανωτικής στρώσης με  ελαστομερές επαλειφόμενο  υβριδικό

στεγανωτικό με βάση ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες (τύπου Iso ex hybrid- πιστοποιημένο
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με σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-

2) ώστε να σχηματιστεί  ενιαία, ελαστική, στεγανή και ατμοδιαπερατή μεμβράνη χωρίς αρμούς και

ενώσεις .

5. Ακολούθως θα  εφαρμοστεί η 2η και τελική στεγανωτική στρώση με το ίδιο υλικό.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται  στο ποσό των 29.840 € (δίχως ΦΠΑ 24%)  ή

37.001,60 € (συμπ/νου του ΦΠΑ 24%):

Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ

1.
Υγρομόνωση  του  δώματος  του
Κυλικείου

m2 115 16 €/  m2  1.840,00 €

2.
Αποκατάσταση   μέρους  της
υφιστάμενης  υγρομόνωσης  του
Κεντρικού Κτιρίου

m2 3.500 8 €/  m2  28.000,00 €

   
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

29.840 ,00 €  

 Φ.Π.Α. 24%    7.161,60 €

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

37.001,60 €

Στις  τιμές του  προϋπολογισμού  περιλαμβάνονται  όλες οι  απαιτούμενες εργασίες,  όλα  τα  υλικά  και

μικροϋλικά και  ότι  άλλο κρίνεται  απαραίτητο για την πλήρη έντεχνη και  ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  και  το  κόστος  φόρτωσης-μεταφοράς  όλων  των  υλικών  στο  χώρο   και

απομάκρυνσης των άχρηστων υλικών. 

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά στο CPV: 50700000-2  (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων

κτιρίου) και  θα καταλογισθεί  σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό Έργου 2020ΣΕ54700003  έτους

2021.
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Ως χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.

Επισημαίνεται ότι: 

  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

03-06-01-01 

  Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει ότι:

1. Διαθέτει  εμπειρία και  εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών και

μονωτικών στρώσεων και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Η εμπειρία διαπιστώνεται με τους εξής τρόπους :

α) ο ανάδοχος διαθέτει πιστοποίηση κατά το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στο αντικείμενο

των μονώσεων ή

β) ο ανάδοχος πρέπει  να υποδείξει  τις εργασίες στεγανοποίησης που έχει  πραγματοποιήσει  με

επιτυχία κατά την τελευταία πενταετία σε παρόμοια έργα,

2. Είναι πλήρως ενήμερος των άρθρων της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01

3. Θα προσκομίσει δείγματα υλικών που προτείνει να τοποθετηθούν στο έργο . Όλα τα υλικά που θα

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται με επίσημα εργαστηριακά

πιστοποιητικά για όσα από αυτά απαιτούνται από την ως άνω Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ και για όσα ο

εργοδότης του ζητήσει επιπλέον.

4. Τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί όσα αναγράφονται στην σχετική συγγραφή υποχρεώσεων.

Καλλιθέα: 26/ 10/ 2021

Συντάχθηκε

Για το Τμήμα Μελετών

και Προγραμματισμού

Τεχνικών Έργων

Μακροπούλου Μαρία

ΠΕ2 Μηχανικών

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Τεχνικού

Σωτηρόπουλος Σωτήριος

ΠΕ2 Μηχανικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ́   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  ο   Αντικείμενο   

Το αντικείμενο της παρούσας είναι  οι  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» και  συγκεκριμένα : Α. η Υγρομόνωση του δώματος του Κυλικείου που
βρίσκεται  στο  προαύλιο  του  Κεντρικού  Κτιρίου  και  Β.  η  Αποκατάσταση   μέρους της υφιστάμενης
υγρομόνωσης του Κεντρικού Κτιρίου και με την παρούσα συγγραφή καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις
του αναδόχου της εργασίας/υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2  ο   Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
  του  Ν.  4412/16 περί  Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
  των εκάστοτε  ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί  μέχρι  την ημέρα εκτέλεσης της

σύμβασης.

Σε περίπτωση ασάφειας ή απουσίας αναφοράς, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα του Ν.
4412/16.

ΑΡΘΡΟ 3  ο    Δαπάνη παροχής υπηρεσιών  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παρούσα παρεχόμενη εργασία/υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό
των  37.001,60 € (συμπ/νου  του  ΦΠΑ 24%) αφορά στο CPV:  50700000-2  (Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου) και  θα καταλογισθεί  σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό
Έργου 2020ΣΕ54700003, έτους 2021.

ΑΡΘΡΟ 4  ο    Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί  με «απ’ ευθείας ανάθεση», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 118.

ΑΡΘΡΟ 5  ο   Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας  

Για εκτέλεση της υπηρεσίας θα υπογραφεί σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
105 και  182 του Ν.4412/16. Η σύμβαση συνάπτεται  με βάση την απόφαση ανάθεσης και  τα τεύχη όπως
αυτά εγκρίθηκαν. 

Για  την υπογραφή της σύμβασης καλείται  ο  προμηθευτής,  με  πρόσκληση,  να  προσέλθει  στα
γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται  μαζί  με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
Μέσα  στην ίδια  προθεσμία  ο  ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να  προσκομίσει  απόσπασμα  ποινικού
μητρώου, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης νομικού
προσώπου.
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Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει  για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, κηρύσσεται  έκπτωτος. Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται  να υποβάλει
ένσταση  εντός  δέκα  ημερών  από  την  παραλαβή  της.  Επί  της  ενστάσεως  αποφασίζει  οριστικά  η
προϊσταμένη αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 6  ο   Τόπος και χρόνος παράδοσης  

 Οι εργασίες θα εκτελεσθούν συνολικά, εντός 30 ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της
σύμβασης,  υπό  την επίβλεψη  της Δ/νσης  Τεχνικού.   Όλα  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και
ενσωματώνονται στην παρούσα εργασία θα είναι πιστοποιημένα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο τεύχος
«Τεχνική Περιγραφή». Η επίβλεψη της εργασίας έχει δικαίωμα απόρριψης κάθε υλικού ή μικροϋλικού που
δεν πληροί τους παραπάνω όρους. Τα υλικά θα φορτωθούν με ανυψωτικό μηχάνημα του αναδόχου και θα
μεταφερθούν στη ταράτσα του Κεντρικού Κτιρίου  που βρίσκεται στη Σιβιτανιδείο Σχολή. Η προστασία των
υλικών από τις καιρικές συνθήκες αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 7ο  - Ευθύνη του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα λαμβάνει  όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει  των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’  όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς θα τηρεί  τις
ισχύουσες  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί  μέτρων  ασφαλείας  και  υγιεινής  και  θα  είναι
αποκλειστικά  υπεύθυνος,  ποινικώς  και  αστικώς,  για  οποιοδήποτε  ατύχημα  ήθελε  προκληθεί  εκ
παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν,
κλπ. περί υγείας και  ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών
και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8  ο   Παραλαβή (άρθρο 208 Ν.4412/ 16)  

Η παραλαβή  της  εργασίας/υπηρεσίας  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  τριμελή  Επιτροπή  και  θα
πραγματοποιηθεί μέσα από τον οριζόμενο, από την σύμβαση χρόνο.

 Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί  ότι  η υπηρεσία δεν τηρεί  την παρούσα Σ.Υ. ή τα υλικά δεν
τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος καμία αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 9  ο   Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται  σε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν βάσει  των κείμενων
διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 10  ο   Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου  

Η εκτέλεση της εργασίας/υπηρεσίας αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού το οποίο επέχει
θέση πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

Εφόσον  υπάρξει  αδικαιολόγητος  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της
εργασίας/υπηρεσίας,  επιβάλλονται  ποινικές ρήτρες σύμφωνα  με  τις διατάξεις του  άρθρου  207 του
Ν.4412/16.

Η κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου διέπεται από το άρθρο 203 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ  11  ο    Πληρωμές  

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει  συνολικά,  μετά την ολοκλήρωσή τους και  των αντίστοιχων
ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής και  αφού ο ανάδοχος προσκομίσει  για έλεγχο στην αρμόδια για την
εργασία/υπηρεσία,  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  του
Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 12  ο    Συμβατικά τεύχη  

Τα συμβατικά τεύχη της υπηρεσίας είναι: 
1. Η Σύμβαση 
2. Η προσφορά του οικονομικού φορέα (προϋπολογισμός προσφοράς)
3. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Η Τεχνική Περιγραφή

                 

Καλλιθέα: 26/ 10/ 2021

Συντάχθηκε

Για το Τμήμα Μελετών

και Προγραμματισμού

Τεχνικών Έργων

Μακροπούλου Μαρία

ΠΕ2 Μηχανικών

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Τεχνικού

Σωτηρόπουλος Σωτήριος

ΠΕ2 Μηχανικών
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