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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 

Το έργο έχει ως στόχο την οριστική άρση της επικινδυνότητας µέσω εργασιών επισκευής των 

βλαβών επί εµφανών σκυροδεµάτων στις όψεις του Κτιρίου ΠΑΤΕΡΑ, επί των οδών Μαρασλή 

& Πατέρα καθώς και στην εσωτερική όψη του κτιρίου.  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώσαµε ότι σε πολλά σηµεία της πρόσοψης του κτιρίου 

ΠΑΤΕΡΑ (εκτός από εκείνα στα οποία παρατηρήθηκαν ήδη πτώσεις δοµικών στοιχείων) 

παρατηρούνται φθορές – διαβρώσεις του εµφανούς σκυροδέµατος των όψεων, µε κίνδυνο 

πτώσης αυτών.  

Ακολουθεί σχετικό φωτογραφικό υλικό. 
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ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ 

ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ 
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1 .  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣ ΙΕΣ  

1.Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Θα γίνει τοποθέτηση ικριωµάτων κατά µήκος και των δυο προσόψεων της οικοδοµής επί των 

οδών Μαρασλή & Πατέρα, αλλά και στην εσωτερική όψη του κτιρίου. Θα γίνει κατασκευή 

σκάφης στην οροφή του ισογείου και τοποθέτηση πλαστικής λινάτσας σε όλο το πλάτος 

τοποθέτησης των ικριωµάτων και σε όλο το ύψος της οικοδοµής, έτσι ώστε ν’ αποφευχθεί η 

πτώση οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου.  

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, να αφήνουν ελεύθερη τη διέλευση στο κτίριο, την είσοδο στους 

χώρους των Τ.Ε.Π. (Τµήµα Επειγόντων) και την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων. Εάν χρειαστεί 

σε ορισµένα σηµεία τα ικριώµατα θα είναι αναρτώµενα και δεν θα έχουν στήριξη στο έδαφος, 

σύµφωνα µε σχετική Μελέτη που θα κατατεθεί από τον Μηχανικό του Αναδόχου. 

Οι προσόψεις που πρόκειται να καλυφθούν από τα ικριώµατα έχουν συνολικό µήκος 

190,00µ. περίπου και ύψος µεταξύ 23,00µ. περίπου, επί της όψεως Πατέρα, έως και 27,00µ. 

περίπου, επί της εσωτερικής όψεως, προς τον προαύλιο χώρο του Νοσοκοµείου.  

1.Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 

Η ∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου προτείνει τις εξής εργασίες αποκατάστασης οι 

οποίες θα αφορούν όλες τις όψεις καθώς και το περιµετρικό τοιχίο του δώµατος (εσωτερικά & 

εξωτερικά) του κτιρίου ΠΑΤΕΡΑ : 

� Έλεγχος και καθαίρεση όλων των σαθρών στοιχείων των όψεων 

Θα γίνει πλήρης έλεγχος και προσεκτική καθαίρεση όλων των σαθρών προεξεχόντων 

(οριζόντιων ή κατακόρυφων) στοιχείων της όψης και του περιµετρικού στηθαίου, από 

σκυρόδεµα, επί του δώµατος κτιρίου ΠΑΤΕΡΑ, µε χρήση κατάλληλων εργαλείων. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους τεχνίτες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν λάβει όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ατοµικής προστασίας, κατά την πτώση των σαθρών τµηµάτων 

προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης τεµαχίων σε τυχόντες διερχόµενους πεζούς. 

Τα σαθρά στοιχεία θα συσσωρεύονται, φορτώνονται και µεταφέρονται µε όλα τα απαραίτητα 

µέσα (χέρια, µονότροχο, µηχανικά µέσα, φορτηγά κλπ) σε εγκεκριµένους χώρους 

εναλλακτικής διαχείρισης των προϊόντων κατεδαφίσεων, µε ευθύνη του Αναδόχου και 

σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία. 
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� Αποκατάσταση επιφανειών εµφανών σκυροδεµάτων 

� Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµού 

Σηµαντική είναι η προστασία του υπάρχοντος σκυροδέµατος και κυρίως του οπλισµού ο 

οποίος είναι ήδη διαβρωµένος και θα πρέπει να σταµατήσουµε την εξέλιξη του φαινοµένου. 

Γι’ αυτό, στα σηµεία στα οποία µετά τις εργασίες καθαίρεσης εµφανίστηκε ο οπλισµός και 

είναι διαβρωµένος ή στα σηµεία, όπου έχει ήδη αποκαλυφθεί, θα γίνει προετοιµασία της 

επιφάνειάς προκειµένου να είναι κατάλληλη για την εφαρµογή των επισκευαστικών υλικών. 

Συγκεκριµένα, η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή από σκουριές, σκόνες, λάδια, λιπαρές 

ουσίες και άλλα προσκολληµένα σωµατίδια µε την εφαρµογή εγκεκριµένων τεχνικών 

καθαρισµού και απότριψης (συρµατόβουρτσα ή/και µηχανική λειότριψη), χωρίς όµως να 

καταστραφούν οι ραβδώσεις του οπλισµού, εάν υπάρχουν.  

Ακολούθως, θα γίνει επάλειψη επί των οπλισµών µε ειδικό κονίαµα αντιδιαβρωτικής 

προστασίας τύπου MuCis Steel Protection της εταιρείας Sintecno. H επάλειψη πρέπει να γίνει 

σε δυο τουλάχιστον χέρια.  

� Συνδετική στρώση (γέφυρα πρόσφυσης) παλαιού σκυροδέµατος και επισκευαστικού 

κονιάµατος 

Μετά τις εργασίες καθαίρεσης απαιτείται προετοιµασία της επιφάνειας του παλαιού 

σκυροδέµατος µε καθαρισµό έτσι ώστε να προκύψει επιφάνεια υγιής, απαλλαγµένη από 

σαθρά σηµεία ή χαλαρά προσκολληµένα σωµατίδια, σκόνες, λάδια, λιπαρές ουσίες και άλλες 

επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες.  

Όλες οι επιφάνειες οπλισµένου σκυροδέµατος θα επαλειφθούν µε ειδικό διαχεόµενο 

αναστολέα διάβρωσης, τύπου MuCis Mia 200 της εταιρείας Sintecno ή παρόµοιου, µε σκοπό 

την περαιτέρω προστασία των οπλισµών από τη διάβρωση. Η επάλειψη θα γίνει σε δυο 

χέρια.  

� Επισκευαστικό ινοπλισµένο τσιµεντοκονίαµα 

Στις επιφάνειες που προκύπτουν από την ανωτέρω επεξεργασία θα γίνει αποκατάσταση της 

διατοµής του σκυροδέµατος µε µη συρρικνούµενο επισκευαστικό κονίαµα υψηλής αντοχής 

τύπου BetonFix RCA της Kimia ή παρόµοιου, που είναι ινοπλισµένο και θα προσδώσει 

επιπλέον αντοχή στην επικάλυψη.  

� Επάλειψη µε τσιµεντόχρωµα 

Για καλύτερη προστασία των όψεων, θα γίνει επάλειψη των εµφανών σκυροδεµάτων, µετά 

την επισκευή, µε δυο χέρια τσιµεντόχρωµα στην ίδια απόχρωση µε το υπάρχον ώστε σε 

καµία περίπτωση να µην τροποποιήσουν την εντύπωση των ανεπίχριστων όψεων του 

κτιρίου. Η επάλειψη θα γίνεται σε µεγαλύτερη έκταση από αυτή των επισκευών, ώστε η 

εντύπωση στο σύνολο των όψεων να έχει αρµονία. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Α. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες αποκατάστασης είναι προτεινόµενες και όχι 

δεσµευτικές. Ο Εργολάβος οφείλει να ορίσει Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ο οποίος και θα 

εκπονήσει τη Μελέτη Εφαρµογής η οποία και θα κατατεθεί προκειµένου να ληφθούν και οι 

απαραίτητες Άδειες. 

Β. Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες της συνηµµένης Ενδεικτικής Προµέτρησης δύναται να 

αυξοµειωθούν κατά ποσοστό ±5%, χωρίς αυτό να επηρεάσει την τιµή της προσφοράς η 

οποία θα δοθεί κατ΄αποκοπή και θα περιλαµβάνει όλα τα υλικά, µικροϋλικά, το Εργολαβικό 

Όφελος, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις µόνιµες κρατήσεις υπέρ 

του ∆ηµοσίου. 

2 .  Η /Μ  ΕΡΓΑΣ ΙΕΣ  

� Αποκατάσταση του αλεξικέραυνου  

Θα γίνει αποξήλωση και επανατοποθέτηση αλεξικέραυνου µε την τοποθέτηση 

επιψευδαργυροµένου χάλυβα κλωβού και όλων των απαιτούµενων στηριγµάτων και 

συνδέσµων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εγκατάσταση γειώσεων και 

αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ HD 384,ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009, ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-04-50-02-00:2009). 

Η επανατοποθέτηση του αλεξικέραυνου θα γίνει µε τρόπο που να µη θίγεται η δοµική 

ασφάλεια του στηθαίου. (Θα ληφθεί υπόψη και η συµβατότητα µε την υπάρχουσα 

εγκατάσταση Αλεξικέραυνου). 

Στις εργασίες συµπεριλαµβάνεται πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης γείωσης και 

αντικεραυνικής προστασίας κτιρίου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει Μηχανολόγο Μηχανικό, για την Μελέτη Εφαρµογής 

αποκατάστασης του αλεξικέραυνου και για την Επίβλεψη της εκτέλεσης και διεκπεραίωση 

των εργασιών.  

Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών Μηχανικού (εκπόνηση µελέτης, σχεδίων κλπ.) θα 

πρέπει να προβλεφθεί από τον Ανάδοχο και να συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του. 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

- Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό 

επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν πλήρη γνώση του αντικειµένου, των ιδιοµορφιών του 

χώρου και των συνθηκών εργασίας. Για τον λόγο αυτό θα καταθέσουν κατά την φάση  του 

διαγωνισµού δήλωση του Νόµου 1599/86 που θα δηλώνουν σαφώς ότι επισκέφθηκαν  τον 

χώρο και έλαβαν πλήρη γνώση των συνθηκών και του αντικειµένου του έργου . 
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- Εάν, αφού µελετήσουν την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης, διαπιστώσουν την 

οποιαδήποτε ασυµφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική 

Υπηρεσία.  

- Η τιµή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή, και θα περιλαµβάνει όλα τα υλικά, µικροϋλικά, τις 

ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις µόνιµες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου. 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

• Γενικά: 

Α. Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, για την Επίβλεψη της εκτέλεσης 

και διεκπεραίωση των εργασιών.  

Ο Μηχανικός, που θα επιβλέψει το έργο, θα καταθέσει στο Νοσοκοµείο Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

Ν.1599/1986 περί ανάληψης της ευθύνης για την Μελέτη Εφαρµογής & την Επίβλεψη.  

Το κόστος επίβλεψης θα πρέπει να προβλεφθεί από τον Ανάδοχο και να συµπεριλαµβάνεται στην 

προσφορά του όπου και θα αναφέρει τα στοιχεία εγγραφής στο ΤΕΕ του Επιβλέποντα Μηχανικού 

που θα ορίσει.  

Β. Η ακίνδυνη εκτέλεση των εργασιών καθώς και η λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας µε την 

τοποθέτηση σήµανσης στο εργοτάξιο βαρύνει τον Ανάδοχο (πινακίδες απαγόρευσης εισόδου, 

πινακίδες σήµανσης σκαλωσιάς, περίφραξη εργοταξίου, κ.λ.π.). 

Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος (συµπεριλαµβανοµένου του 

διαστήµατος τυχόν ανανέωσης), να διατηρεί, µε δικά του έξοδα, Σύµβαση (αντίγραφο της οποίας 

οφείλει να καταθέσει στον Εργοδότη) Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους όπου ως 

τρίτοι θα θεωρούνται οι χρήστες υπηρεσιών υγείας, οι επισκέπτες, οι εν γένει συνεργάτες και το 

προσωπικό όλου του Εργοδότη, από πράξεις ή/και παραλείψεις υπαλλήλων ή/και εκπροσώπων 

τους, µε εγνωσµένου κύρους ασφαλιστική εταιρεία και υπό όρους που θα ελεγχθούν από τον 

Εργοδότη.  

∆. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της Σύµβασης.  

� Προ της έναρξης των εργασιών : 

α.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, προ της έναρξης των εργασιών, να καταθέσει πιστοποιητικό 

εγγραφής σε φορέα που του δίνει την δυνατότητα κατασκευής ανάλογου έργου (πχ Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή εγγραφής στο νοµαρχιακό Μητρώο), πιστοποιητικά εγγραφής στο 

ΙΚΑ για το εν λόγω έργο καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 
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β. Εργασίες Χαράξεων & Επιµετρήσεων 

Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα γίνονται 

µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι’ αυτό, όλα τα ενδεδειγµένα όργανα και 

µέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του 

Επιβλέποντα Μηχανικού αυτού. 

γ. Ποιότητα Υλικών 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από τους 

αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές 

τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking κλπ). Θα προσκοµίζονται στο έργο 

συσκευασµένα και προστατευµένα µε περιτύλιγµα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και 

εκφόρτωση τους και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. Πριν την έναρξη των 

εργασιών, θα κατατεθούν στην Επίβλεψη της ∆/νουσας Υπηρεσίας οι πιστοποιήσεις που θα 

ζητηθούν. 

δ. Προστασία Υλικών, Έργων & Εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει µε απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και µέχρι τέλος 

του έργου τις έτοιµες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις µε κάθε τρόπο (τσιµεντάρισµα, κάλυµµα, 

βαφές µεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.) από την οποιαδήποτε φθορά.  

ε.  Ασφάλεια Έργου 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του 

έργου, των εργαζοµένων και έναντι τρίτων, είναι ο Ανάδοχος του Έργου. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει 

στο Νοσοκοµείο Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 µε την οποία θα «συµφωνεί ότι απαλλάσσει έναντι 

τρίτων τον Εργοδότη και τους εργαζοµένους της από και έναντι οποιασδήποτε ζηµίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω 

ζηµίας σε περιουσία τρίτων ή λόγω σωµατικής βλάβης, (συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης θανάτου) ή 

και των δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Αντικειµένου της παρούσας. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της.» 

 Ειδικά, 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 

Αναδόχου, θα πιστοποιεί εγγράφως µε Υπεύθυνη ∆ήλωση 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.  

Η σκαλωσιά θα στηθεί από εξειδικευµένο συνεργείο. 

Για το στήσιµο της σκαλωσιάς, θα υπογραφεί επιπλέον συµφωνητικό µεταξύ του Νοσοκοµείου και 

του Αναδόχου στο οποίο θα αναφέρεται ότι «ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση: 
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- 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. 

- Να είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα ήθελε συµβεί και υπόχρεος αστικά και ποινικά έναντι του 

προσωπικού του και τρίτων, σε πρόσωπα και πράγµατα. 

- Να είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αστοχία η τραυµατισµό, λόγω πληµµελούς εκτέλεσης εργασιών. 

- Να χρησιµοποιεί έµπειρο τεχνικά προσωπικό ασφαλισµένο στο ΙΚΑ, βαρυνόµενος τις ασφαλιστικές 

εισφορές. 

- Να ορίσει Επιβλέποντα Μηχανικό και Τεχνικό Ασφαλείας (∆ιπλωµατούχο Μηχανικό) στο έργο. 

Να προσκοµίσει ΣΑΥ και ΦΑΥ και να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας στο εργοτάξιο.». 

ζ. Προθεσµία Εκτέλεσης Έργου 

 Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται στις ογδόντα (80) ηµερολογιακές ηµέρες Ο 

Ανάδοχος, αρχικά, σε διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, από την λήψη της κατακυρωτικής 

επιστολής, οφείλει να καταθέσει ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών προς έγκριση 

από τη ∆/νση Τεχνικής-Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας.  

� Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει : 

α.   να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, µέχρι την 

παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό 

συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκοµείου. 

Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν ερµητική αποµόνωση του εργοταξίου για 

ηχοµόνωση και προστασία από την σκόνη, των όµορων χώρων, λόγω οικοδοµικών εργασιών, 

βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη.  

β.   να προνοεί για την µεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει 

όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν, 

των µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους 

και διατάξεις (νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων και οδηγίες και διατάγµατα περί υγιεινής και 

ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα 

προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. 

γ.   να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή φθορά στην 

πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα. 
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δ.  να συµµορφώνεται µε τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκοµείου. Για οποιαδήποτε 

τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση µε την 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 
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