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Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ» 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

ΒΑΦΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ. 

 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

1.1. Με το παροφςα προβλζπεται θ με τιμζσ μονάδασ ανάκεςθ για ζνα (1) ζτοσ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

αποκαταςτάςεων εςωτερικϊν βαφϊν των κτιρίων του Νοςοκομείου και ςυγκεκριμζνα των αναφερόμενων ςτον 

πίνακα που ακολουκεί: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΕΣΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1.1.1 
Χρωματιςμοί πλαςτικοφ χρώματοσ μίασ ςτρϊςθσ, υλικά & εργαςία 
(Α.Σ. ςχ.77.91). 

m2 12.000 

1.1.2 
Χρωματιςμοί πλαςτικοφ χρώματοσ δφο ςτρώςεων, υλικά & 
εργαςία (Α.Σ. ςχ.77.91). 

m2 4.000 

1.1.3 
Τδροχρωματιςμοί δφο ςτρώςεων, υλικά & εργαςία (Α.Σ. 
ςχ.77.02.01). 

m2 800 

1.1.4 
Χρωματιςμοί ριπολίνησ νεροφ, μίασ ςτρώςησ, υλικά & εργαςία. 
(Α.Σ. ςχ.77.91). 

m2 5.000 

1.1.5 
Χρωματιςμοί ριπολίνησ νεροφ, δφο ςτρώςεων, υλικά & εργαςία. 
(Α.Σ. ςχ.77.91). 

m2 3.500 

1.1.6 
Εργαςία χρωματιςμών μίασ ςτρώςησ, οιουδιποτε τφπου 
χρωμάτων, με υλικά του Νοςοκομείου.  

m2 700 

1.1.7 
Εργαςία χρωματιςμών δφο ςτρώςεων, οιουδιποτε τφπου 
χρωμάτων, με υλικά του Νοςοκομείου. 

m2 1.000 

1.1.8 
Ελαιοχρωματιςμοί ςιδθρϊν επιφανειϊν, ςε δφο ςτρϊςεισ επί 
προθγοφμενθσ ςτρϊςθσ αςταριοφ, υλικά & εργαςία (Α.Σ. ςχ.77.55). 

m2 1.000 

 

1.2. Οι αναγραφόμενεσ ςτον πίνακα ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και ζχουν προςδιοριςτεί κατ’ εκτίμθςθ των 

αναγκϊν του Νοςοκομείου, δφνανται δε να αυξομειωιοφν κατά 50% ςτθ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 

των τυχόν παρατάςεων τθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. Σο Νοςοκομείο δεν ζχει υποχρζωςθ να 

εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ αυτζσ ι τον προχπολογιςμό τθσ ανάκεςθσ, εφόςον τοφτο δεν επιβάλλεται από τισ 

ανάγκεσ του, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και των τυχόν παρατάςεϊν τθσ.  

1.3. Θα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των εργαςιϊν του πίνακα, από επιχειριςεισ ι φυςικά 

πρόςωπα ι εργολιπτεσ που διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, ιτοι ςτθν 

αποκατάςταςθ εςωτερικϊν βαφϊν κτιρίων παρόμοιου μεγζκουσ και επιφανείασ με τισ ποςότθτεσ του πίνακα. 

1.4. Οι τιμζσ μονάδασ που κα προςφερκοφν κα αναφζρονται ςε πραγματικζσ ποςότθτεσ, οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται 

και κα επιμετροφνται όπωσ ορίηεται ςτο επίςθμο τιμολόγιο τθσ Γ.Γ. Δθμοςίων Ζργων και περιλαμβάνουν κάκε δαπάνθ 

που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ π.χ. περιλαμβάνουν τθν αξία των κάκε φφςθσ 

υλικϊν (εκτόσ αν ρθτά εξαιροφνται ςτθν οικεία περιγραφι τθσ εργαςίασ), τισ μεταφορζσ και φορτοεκφορτϊςεισ, τθν 

εργαςία, τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, τισ επί του τιμολογίου κρατιςεισ, τισ τυχόν δαπάνεσ μίςκωςθσ container 
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αχριςτων υλικϊν, τα ικριϊματα ζωσ φψουσ 3,50 μ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςυναφι επιβάρυνςθ, όπωσ και το 

εργολαβικό όφελοσ. 

1.5. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015 ι/και ISO 13485:2016 ι 

ιςοδφναμεσ. 

1.6. Οι εργαςίεσ πρζπει να εκτελοφνται ζγκαιρα, ζντεχνα και ςφμφωνα προσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

κανονιςμοφσ, οποτεδιποτε ο ανάδοχοσ καλείται προσ τοφτο κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και των 

τυχόν παρατάςεϊν τθσ. 

1.7. τισ προςφερόμενεσ τιμζσ κα περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, τα υλικά και κάκε δαπάνθ που 

απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ. 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

2.1. Η ανακαίνιςθ παλαιϊν χρωματιςμζνων επιφανειϊν γυψοςανίδων και επιχριςμάτων, με πλαςτικό χρώμα μίασ θ 

δφο ςτρώςεων, κα γίνεται με χρϊματα τφπου VIVECHROM Neopal Eco matt ι ιςοδφναμα, με τθν απαιτοφμενθ 

προπαραςκευι και απόξεςθ των παλαιϊν χρωμάτων ςε ποςοςτό περίπου 15% και αποκατάςταςθ τυχόν φκορϊν 

ι οπϊν. 

2.2. Η ανακαίνιςθ παλαιϊν υδροχρωματιςμζνων επιφανειϊν, με υδρόχρωμα δφο ςτρώςεων, κα γίνεται με 

χρϊματα τφπου VIVECHROM FIT HYDROCHROMA ι ιςοδφναμα, με τθν απαιτοφμενθ προπαραςκευι και απόξεςθ 

των παλαιϊν χρωμάτων ςε ποςοςτό περίπου 15% και αποκατάςταςθ τυχόν φκορϊν ι οπϊν. 

2.3. Η ανακαίνιςθ παλαιϊν χρωματιςμζνων επιφανειϊν γυψοςανίδων και επιχριςμάτων, με χρώμα ριπολίνησ νεροφ 

μίασ θ δφο ςτρώςεων, κα γίνεται με χρϊματα τφπου VIVECHROM Αquachrom Eco glossy ι ιςοδφναμα, με τθν 

απαιτοφμενθ προπαραςκευι και απόξεςθ των παλαιϊν χρωμάτων ςε ποςοςτό περίπου 15% και αποκατάςταςθ 

τυχόν φκορϊν ι οπϊν. 

2.4. Οι ελαιοχρωματιςμοί ςιδθρϊν επιφανειϊν ςε δφο ςτρϊςεισ, μετά από προθγοφμενθ ςτρϊςθ αςταριοφ, κα 

γίνεται με υλικά τφπου VIVECHROM Αquachrom Eco glossy ι ιςοδφναμα, με τθν απαιτοφμενθ προπαραςκευι, 

απόξεςθ και επιμελι κακαριςμό με ψικτρα και ςμυριδόπανο. 

 

3.   ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΚΕΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -  ΕΓΓΤΗΕΙ - ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ – ΑΦΑΛΙΕΙ – ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ 

3.1. Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςζρχεται ςτο Νοςοκομείο εντόσ το πολφ δφο (2) θμερϊν  από τθν τθλεφωνικι ι με fax ι 

με e-mail ειδοποίθςι του, προσ εκτζλεςθ των αντικειμζνων τθσ ςφμβαςθσ, ανεξάρτθτα προσ τθν ποςότθτα και το είδοσ 

των προσ αποκατάςταςθ βαφϊν. Οι ανατικζμενεσ εργαςίεσ ακολουκοφν τισ εκάςτοτε προκφπτουςεσ ανάγκεσ του 

Νοςοκομείου κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κατά ςυνζπεια οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ και το πρόγραμμα που κα ςυντάςςει θ επίβλεψθ. 

3.2. Συχόν παραβίαςθ των χρονικϊν ορίων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για περιςςότερεσ από τρεισ (3) φορζσ κατ’ 

ζτοσ, με αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςυνιςτά ςοβαρό λόγο για τθν κιρυξι του ωσ εκπτϊτου, με όλεσ τισ 

νόμιμεσ ςυνζπειεσ (κατάπτωςθ εγγυθτικισ επιςτολισ, εκτζλεςθ εργαςιϊν από τρίτο ςε βάροσ του και για λογαριαςμό 
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του κλπ.). 

3.3.  Όλεσ οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και τα υλικά κα διακζτουν εγγφθςθ ποιότθτασ για δφο (2) τουλάχιςτον ζτθ. Κατά το 

διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να αποκακιςτά άμεςα και χωρίσ χρζωςθ του νοςοκομείου τυχόν αςτοχίεσ 

που δεν οφείλονται ςε φυςιολογικι φκορά ι ςε ςκοποφμενεσ φκορζσ ι ςε ανϊτερθ βία. 

3.4. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει κατά Νόμο ςτον ΕΦΚΑ ι ςε άλλουσ αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ που τυχόν προβλζπει ο Νόμοσ όλο τα προςωπικό που κα 

χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον 

ανάδοχο. 

3.5.  Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελεί τισ εργαςίεσ ςε ϊρεσ και με μεκόδουσ που δεν κα δθμιουργοφν προβλιματα 

ςτθν λειτουργία του Νοςοκομείου, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα αςφαλείασ και να ςυμμορφϊνεται 

προσ τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, για τθν αποφυγι οχλιςεων από ςκόνεσ κτλ και να παραδίδει τουσ χϊρουσ όπου 

εκτελζςτθκαν οι εργαςίεσ κακαροφσ και απαλλαγμζνουσ από μπάηα και άχρθςτα υλικά.  

3.6. Αναφορικά με τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων από τισ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ διατάξεισ 

του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Αϋ) και τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. οικ. 4834/25.01.2013 Τ.Π.Ε.Κ.Α. 

3.7. Ο ανάδοχοσ, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και των ςυναφϊν με τθν ςφμβαςθ μεταφορϊν και 

φορτοεκφορτϊςεων, οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να αποφευχκεί οποιοδιποτε ατφχημα θ 

ζημία ςε πρόςωπα ι πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχιματα ι ηθμίεσ φζρει οπωςδιποτε ακζραια κάκε 

αςτικι και ποινικι ευκφνθ. 

                                                                                           Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ 2022 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ               

1. Κουτςοςίμου Αικατερίνθ 

2. Χρυςοςτόμου Γιϊργοσ  

3. Πλακοτάρθσ Νικόλαοσ 
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