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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 ΘΕΜΑ :  «Οικοδομικές εργασίες  για την αποκατάσταση εξωτερικών τοιχοποιιών 
του Νοσοκομείου» 

 

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει στις απαιτούμενες οικοδομικές 

εργασίες για την αποκατάσταση των επιχρισμάτων σε χώρους του Νοσοκομείου και 

συγκεκριμένα σε τμήματα τοιχοποιιών:  

- στο Κτήριο Δ στη Νότια πλευρά του Νοσοκομείου  

- στην όψη του ισόγειου και πρώτου ορόφου του Κτηρίου Δ,  όπου βρίσκονται οι 

υφιστάμενες κόκκινες μεταλλικές επιφάνειες.  

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με εξαιρετική προσοχή και επιμέλεια ώστε να μην προκαλούν 

όχληση στους παρακείμενους χώρους.  

Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκομιδή και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαίρεσης και αποξήλωσης, των άχρηστων υλικών (μπάζα), στη μεταφορά τους εκτός 

των χώρων του Νοσοκομείου και στον επιμελή καθαρισμό των χώρων εργασίας τα οποία 

και αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση του Αναδόχου. 

 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η λήψη κάθε μέτρου προστασίας και 

ασφάλειας, ώστε να μην προκαλείται όχληση στο υπόλοιπο Νοσοκομείο. 

Θεσσαλονίκη  31.03.2023 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
Ταχυδρομική  Διεύθυνση:   
Κωνσταντινουπόλεως 49 
Ταχ. Κώδικας:  54642, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες:  Μαλγαρινός Σπυρίδων 
Τηλέφωνο:  2313 312845, 231 3312841 
E – mail : s.malgarinos@ippokratio.gr 
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 Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό που να εξασφαλίζουν ηχομόνωση και προστασία 

από τη σκόνη στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, παρακείμενων Τμημάτων καθώς και 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις για τις καθαιρέσεις, βαρύνουν τον Ανάδοχο ο οποίος και 

έχει την ευθύνη.  

Οι εργασίες συνοψίζονται στα εξής:  

Καθαίρεση επιχρισμάτων  

Θα γίνει καθαίρεση επιχρισμάτων τοίχων, όπου αυτά είναι σαθρά, και όπου 

παρουσιάζουν υγρασίες (οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 

εργασίας).  

Εξωτερικοί τοίχοι 

Εργασίες αποκατάστασης τοίχων στα σημεία που παρατηρούνται υγρασίες.  

Απομάκρυνση του αποσαθρωμένου ή “κουφωμένου” σοβά από την επιφάνεια. 

Εντοπισμός ρωγμών που έχουν μεταφέρει την υγρασία από πάνω προς τα κάτω και 

καθαρισμός αυτών, απομάκρυνση σαθρών υλικών και ελαφρά διάνοιξη ρωγμής, 

σφράγιση σε όλο το μήκος της με τον εποξειδικό στόκο (τύπου D-38 της DUROSTICK ή 

παρόμοιου).  

Αποκατάσταση επιχρισμάτων του υποστυλώματος με εύκαμπτο επισκευαστικό κονίαμα 

(τύπου MEGAFIX της DUROSTICK ή παρόμοιου). 

Αφού το υλικό έχει στεγνώσει καλά, αστάρωμα (τύπου AQUAFIX της DUROSTICK ή 

παρόμοιου) 

Αποκατάσταση του λευκού χρώματος των επιφανειών (Βαφή). 

Τυχόν ικριώματα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Ιδιαίτερα για σημεία όπου έχει παρατηρηθεί ενανθράκωση σκυροδέματος, η αντιμετώπιση 

γίνεται ως εξής: 
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 Απομακρύνονται επιμελώς όλα τα σαθρά και χαλαρά τμήματα του 

ενανθρακωμένου σκυροδέματος και αποκαλύπτεται πλήρως ο διαβρωμένος 

οπλισμός.  

 Το αποκαλυμμένο υγιές σκυρόδεμα εκτραχύνεται και καθαρίζεται από σκόνες, 

σκουριές, με ειδικές συρματόβουρτσες και χρήση τροχού. 

 Ο διαβρωμένος οπλισμός καθαρίζεται και τρίβεται με το κατάλληλο μέσο ανάλογα 

με το βαθμό και την έκταση της βλάβης (χρήση συρματόβουρτσας) ώστε να 

απομακρυνθεί πλήρως η σκουριά, προκειμένου να ακολουθήσει η εφαρμογή της 

εποξειδικής αντισκωριακής επάλειψης (τύπου EPOXYCOAT-AC της ISOMAT ή 

παρόμοιου).  

 Ο υγιής αποκαλυμμένος οπλισμός (ή και ο νέος πρόσθετος που πιθανόν να 

τοποθετηθεί αν ο εναπομείναντας δεν επαρκεί) επαλείφεται με εποξειδική 

αντισκωριακή επάλειψη σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού 

στεγνώσει η πρώτη. Θα απαιτηθεί η εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης του 

οπλισμού προς άρση περαιτέρω επέκτασης της διάβρωσης, σε ποσότητα που θα 

κρίνει ο επιβλέπων Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Μετά την παρέλευση 48 ωρών γίνεται καλή διαβροχή του υποστρώματος. 

 Κατόπιν εφαρμόζεται το ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών 

αντοχών (τύπου MEGACRET-40 της ISOMAT ή παρόμοιου). Το υλικό 

εφαρμόζεται πατητά με μυστρί ή εκτόξευση στο επιθυμητό πάχος και μέχρι 4 cm 

σε κάθε στρώση. Όταν είναι απαραίτητη η εφαρμογή δεύτερης στρώσης, η 

επιφάνεια της πρώτης πρέπει να αγριεύεται, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

πρόσφυση της στρώσης που ακολουθεί.  

Μεταλλικές επιφάνειες – Τοίχοι 

Όλη η μεταλλική κατασκευή στην όψη του Κτηρίου Δ, θα συντηρηθεί πλήρως και θα 

βαφεί, αφού πρώτα επαλειφθεί με αντιδιαβρωτικό αστάρι. 
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 Αντιδιαβρωτική – Αντισκωριακή προστασία σιδηρών και χαλύβδινων επιφανειών 

Ως πρώτη στρώση θα χρησιμοποιηθεί εποξειδικό αντισκωριακό αστάρι. Οι επιφάνειες των 

εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται περίπου      

4 – 6 ώρες από την υγρασία. 

Η υγρασία μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή να την καταστήσει 

κολλώδη, καθώς και να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή 

κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα ν’ απομακρύνονται με τρίψιμο 

και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.  

Η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων διαταράσσεται από την επίδραση της 

υγρασίας ή ρύπων που παρεμβάλλεται μεταξύ τους. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης 

του επιθυμητού αποτελέσματος προστασίας των οπλισμών κατά την κρίση της επίβλεψης, 

θα προχωρήσουν οι εργασίες εκ νέου. Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να έχουν διπλή 

στρώση αντισκωριακού ασταριού. Ρωγμές, οπές και χτυπήματα σε μεταλλικές επιφάνειες 

θα καλυφτούν με πολυεστερικό στόκο. 

Τοποθέτηση Ικριωμάτων 

Τα ικριώματα θα είναι πλήρως στερεωμένα, θα τηρούν όλους τους σχετικούς κανονισμούς 

ασφαλείας και θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (π.χ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-03-00-00). Θα είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να προσαρμόζονται κάθε φορά 

στις συνθήκες των χώρων (όπου χρειαστεί, για επιπλέον προστασία, θα τοποθετηθεί 

πλαστική λινάτσα στο πλάτος και στο ύψος των ικριωμάτων). Εάν χρειαστεί, σε ορισμένα 

σημεία τα ικριώματα θα είναι αναρτώμενα και δεν θα έχουν στήριξη στο έδαφος. Για την 

ασφαλή τοποθέτηση του ικριώματος και την καθαίρεση και ανακατασκευή όλων των 

εξεχόντων στοιχείων των όψεων, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος.  

Πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης του ικριώματος, εξουσιοδοτημένος Μηχανικός 

του κατασκευαστή, θα πιστοποιεί εγγράφως με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 την 

ασφάλεια και τη στατική επάρκεια της κατασκευής.  

Επιπλέον ο Μηχανικός του Αναδόχου θα ελέγχει το ικρίωμα πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά την κατ’ οποιοδήποτε τρόπο φόρτισή του.  
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Το ικρίωμα πρέπει να είναι σταθερό, να έχει πιστοποιητικό ελέγχου, να συναρμολογείται 

και να αποσυναρμολογείται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις 

«Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» 

(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ. 305/96), τις Οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και 

ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) και τις σχετικές τροποποιήσεις. 

Για το στήσιμο του ικριώματος, θα υπογραφεί επιπλέον συμφωνητικό μεταξύ του 

Νοσοκομείου και του Αναδόχου στο οποίο θα αναφέρεται ότι : 

«Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση:  

(α) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγείας που προβλέπονται από 

τη νομοθεσία για την εκτέλεση των εργασιών του έργου, για την ασφάλεια του 

προσωπικού του και τρίτων. 

(β) Να είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ήθελε συμβεί και υπόχρεος αστικά και ποινικά 

έναντι του προσωπικού του και τρίτων, σε πρόσωπα και πράγματα.  

(γ) Να είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αστοχία η τραυματισμό, λόγω πλημμελούς 

εκτέλεσης εργασιών.  

(δ) Να χρησιμοποιεί έμπειρο τεχνικά προσωπικό ασφαλισμένο, καθώς και να βαρύνεται 

για τις ασφαλιστικές εισφορές.  

(ε) Να ορίσει Επιβλέποντα Μηχανικό και Τεχνικό Ασφαλείας (Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) στο 

έργο.  

(στ) Να προσκομίσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλισης Υγείας 

(Φ.Α.Υ.) και να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) και ημερολόγιο έργου στο 

εργοτάξιο.». 
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Η διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και μετά τη συλλογή 

προσφορών, με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(20.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 

Κριτήριο για την ανάδειξη του Αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προσφορές που είναι 

σύμφωνες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των απαιτούμενων εργασιών.  

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου του έργου τις ειδικές συνθήκες 

εκτέλεσης των εργασιών, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους 

(θα πιστοποιείται με κατάθεση βεβαίωσης από την Τεχνική Υπηρεσία, επί ποινή 

απόρριψης). 

Η εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη – καθοδήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου  και κατόπιν συνεννοήσεως μαζί της. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, σε κλειστό φάκελο (ο 

οποίος θα φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή της εταιρείας), έως και την Τετάρτη 

05.04.2023 και ώρα 14.00 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Αναλυτικά, στον κλειστό φάκελο, θα πρέπει να εμπεριέχεται : 

(i) Η οικονομική προσφορά, στην οποία θα είναι εμφανής η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., ο 

αναλογών Φ.Π.Α. και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.) 

(ii) η τεχνική προσφορά, προς εξακρίβωση του εξοπλισμού, της ποιότητας των 

υλικών και των χαρακτηριστικών τους, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που 

ορίζει η έρευνα αγοράς. 

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα. 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές. 
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της ετήσιας 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του έργου που 

ορίζονται με Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου.  

 

                                                               O  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 

 

       Τριανταφυλλίδης  Γεώργιος 

 

 

 


