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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό, 
Αχαρνές, τκ 13677 
 

  Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ  

                             AΔΑΜ: 23PROC012285267 

  Ολυμπιακό Χωριό, 14-03-2023 

  Αρ.Πρωτ.: 2126 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 
Θέμα :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΡΟΛΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΑΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
                            
 
 Προϋπολογισμός 4.435,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Στην έδρα της Εταιρείας (Γεωργίου 

Δαμασκού 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, Τ.Κ. 13677) – Γραφείο 

Προμηθειών 

20 -03-2023 Δευτέρα  12:00 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ρολών σκίασης που θα τοποθετηθούν στα κατακόρυφα παράθυρα 

περιμετρικά του αίθριου  (συνολικά 19 υαλοπετάσματα) του ΚΥΑΑ Κερατέας λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

 Ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως επισκεφθεί το χώρο ώστε να γνωρίζει τις συνθήκες/ 

ιδιαιτερότητες του χώρου εγκατάστασης με σκοπό : 

α) την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης καθώς και  

β) τις απαιτούμενες διαστάσεις των προσφερόμενων ειδών σκίασης ώστε να περιλαμβάνονται όλα τα 

κατακόρυφα υαλοπετάστματα περιμετρικά του αιθρίου. 

γ) την σωστή συλλογή των παραμέτρων του έργου ώστε να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία  
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δ) την σωστή επιλογή των ρολών σκίασης ώστε να καλύπτονται κατ ελάχιστών οι κάτωθι 

προδιαγραφές: 

1. Τα ρολά σκίασης θα είναι κατασκευασμένα από πανί φυσικής υφής και υλικό μεγάλης  

αντοχής και στην ηλιακή ακτινοβολία  

2. να μην λερώνεται , κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους , σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων 

ώστε να υπάρχουν επιλογές  για να ταιριάζει απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον τοποθέτησής του.  

3. Ο μηχανισμός του ρολού θα είναι  μεγάλης αντοχής ώστε να διασφαλιστεί η διαχρονικότητά 

του καθώς και η ασφάλεια της τοποθέτησής του  

4. Τα ρολά  θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να καλύπτουν όλη την κάθετη επιφάνεια των 

κατακόρυφων παραθύρων και θα υπάρχει δυνατότητα ασύρματου χειρισμού με ξεχωριστή κίνηση ανά 

τεμάχιο.   

 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους κανόνες της 

Επιστήμης και της Τέχνης, χρησιμοποιώντας άριστης ποιότητας και τεχνολογίας εξαρτήματα, υλικά και 

εργαλεία και θα πληροί τα προβλεπόμενα απ’ τους αντίστοιχους Ελληνικούς ή Διεθνείς Κανονισμούς.  

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται, δαπάναις του, να παραδώσει και εγκαταστήσει τα ανωτέρω 

προϊόντα καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.  

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι η πωλούμενη από αυτόν ποσότητα δεν φέρει πραγματικά ή/και 

νομικά ελαττώματα, δεν παραβιάζει τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη και ότι η κατοχή και διακίνησή 

της δεν είναι παράνομη.  

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος στην άμεση αντικατάσταση των προϊόντων που θα 

προκύψουν τυχόν ελαττώματα/αλλοιώσεις που μπορεί να συμβούν κατά την μέτρηση 

(διαστασιοποίηση), μεταφορά και εγκατάσταση  

5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να απασχολεί για τις εργασίες τοποθέτησης των υπό προμήθεια 

ειδών (ρολών σκίασης) απαραίτητο ειδικευμένο με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και υλικά 

τοποθέτησης για την άρτια , ασφαλή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών οι οποίες θα εκτελούνται 

ύστερα με συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό του ΚΥΑΑ Κερατέας . 

6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη του εξοπλισμού του, 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης.  

7. Σε περίπτωση που ο τεχνικός του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκαλέσει 

βλάβη από αμέλειά του οφείλει να την αποκαταστήσει πλήρως με δικά του έξοδα.  

8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον παρατηρηθεί κάποια 

κακοτεχνία ή δυσλειτουργία στην τοποθέτησή τους να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες ώστε να 

παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργίας .  
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9. Σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω ειδικών συνθήκων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκτελέσει 

επιπρόσθετες εργασίες για την τοποθέτηση των ειδών σκίασης, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν κατά την 

διενεργηθείσα επίσκεψη – επιμέτρηση, υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες δαπάνες - έξοδα 

προς αποκατάσταση των δυσλειτουργιών ώστε να παραδώσει το έργο άρτιο και λειτουργικό. Η 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα επιβαρυνθεί με καμία επιπλέον χρέωση, κόστος ή αμοιβή.  

10. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την 

υγιεινή του προσωπικού του, καθώς και να τους προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο για την εργασία 

εξοπλισμό ατομικής ασφαλείας όπως όπως κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας κτλ. Σε περίπτωση 

ατυχήματος η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά και μόνον τον ΑΝΑΔΟΧΟ.  

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΜΥ Α.Ε. 

 

ΜΑΡΙΑ   ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 


