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ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ 

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ  

ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ & 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΥ 

ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, στον 6ο-Β΄ 

 6
η  ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤ. ΑΧΕΠΑ 

 

Ι.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών 

που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και τις απαιτούµενες οικοδοµικές εργασίες 

για την αντικατάσταση ξύλινων επιδαπέδιων ερµαρίων (κάτω από τις δυο 

γούρνες) µε νέα ανοξείδωτα & προσαρµογή του υπάρχοντος ανοξείδωτου 

πάγκου της κουζίνας του 6ου-Β΄, στην 6η στάθµη της πτ. ΑΧΕΠΑ. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

2. Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Σε ότι αφορά τις καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε 

εξαιρετική προσοχή και επιµέλεια ώστε να µη προκαλούν ενόχληση στο υπόλοιπο 

Νοσοκοµείο. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων 

καθαίρεσης και αποξήλωσης. Απαγορεύεται η συσσώρευση των υλικών σε ύψος 

µεγαλύτερο των 25cm, κατά συνέπεια τα υλικά θα αποµακρύνονται αµέσως από τους 

χώρους εργασίας.  

� Αποξηλώσεις σταθερού εξοπλισµού :  

- Αποξήλωση, µετά προσοχής, υπάρχοντος 

ανοξείδωτου πάγκου εργασίας για επανάχρηση αυτού 

- Αποξήλωση φθαρµένων επιδαπέδιων ξύλινων 

ερµαρίων 

 Θα αποξηλωθεί ο υπάρχων ανοξείδωτος πάγκος εργασίας της κουζίνας του 

6ου-Β΄, µε µεγάλη προσοχή για την επανάχρησή του. Ο πάγκος θα µεταφερθεί στο 
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εργαστήριο του αναδόχου για την προσαρµογή του σύµφωνα µε την κατασκευή που 

θα υποδειχθεί. 

 Επίσης θα αποξηλωθούν τα παλιά, φθαρµένα επιδαπέδια ξύλινα ερµάρια κάτω 

από τον πάγκο.  

 Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την διατήρηση των υπαρχόντων πλακιδίων της 

τοιχοποιίας. (Τυχόν φθορές στα πλακίδια του τοίχου και στο δάπεδο θα 

αποκατασταθούν µε ευθύνη του Αναδόχου.) 

  Στις εργασίες περιλαµβάνεται και η αποκατάσταση των επιχρισµάτων & 

πλακιδίων τοίχου και της επιφάνειας του υπάρχοντος δαπέδου, όπου υπάρξει 

ανάγκη, µετά την αποξήλωση του εξοπλισµού.  

 Τα προϊόντα αποξήλωσης θα αποµακρυνθούν από το εργοτάξιο µε ευθύνη του 

Αναδόχου. 

2.Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

� Προσαρµογή - επανατοποθέτηση  ανοξείδωτου πάγκου µε γούρνες & 

κατασκευή - τοποθέτηση νέων ανοξείδωτων ερµαρίων & συρταριών. 

 Θα γίνει προσαρµογή & επανατοποθέτηση  του υπάρχοντος ανοξείδωτου 

πάγκου µε γούρνες µε νέα ανοξείδωτα ερµάρια & συρτάρια, κάτω από αυτόν, στον 

χώρο της κουζίνας του 6ου-Β’, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο (Α.1). Πρόκειται για 

κατασκευή εξολοκλήρου ανοξείδωτη µε τα εξής χαρακτηριστικά : 

• Υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα κάτω από την 

οποία θα συγκολληθεί ο ανοξείδωτος σκελετός και τα ερµάρια & συρτάρια. 

• Σκελετός ανοξείδωτου χάλυβα από στρατζαριστές διατοµές (κολωνάκια και 

τραβέρσες) 40Χ40εκ. πάχους 1,5χιλ. µε συνδέσεις συγκολληµένες 

περιµετρικά για υδατοστεγές κλείσιµο. 

• Θύρες ερµαρίων ανοιγόµενες περιστροφικές διπλών τοιχωµάτων από 

ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1mm εσωτερικά και εξωτερικά. 

• Ρυθµιζόµενη έδραση (ανοξείδωτα ποδαρικά) µε πλαστικά πέλµατα µε 

ρύθµιση ± 3εκ. που θα καλύπτεται µε ανοξείδωτη φάσα - σοβατεπί 

• Θύρες ερµαρίων και καπάκια συρταριών διαµορφωµένα κατάλληλα µε 

εσοχή εσωτερικού τοιχώµατος ώστε να σχηµατίζουν χειρολαβές 

• Όλες οι γωνίες θα είναι συγκολληµένες, τροχισµένες, λειασµένες µε µεγάλη 

ακρίβεια. Οι συγκολλήσεις θα είναι µε ΤΙG, λειασµένες και φινιρισµένες. 

• Οι µηχανισµοί κύλισης στα συρτάρια θα είναι αθόρυβοι. 



 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 6
ΟΣ

 Β’     3/5 

 

 

 

• Ποδοκίνητοι µηχανισµοί για τις µπαταρίες ή µπαταρίες αγκώνος, µετά από 

υπόδειξη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Η κατασκευή θα ξεκινήσει εφόσον ληφθούν διαστάσεις επί τόπου από τον 

Ανάδοχο.   

 

ΙΙ.ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

- Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα 

υπάρχει πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 

- Η επιµέτρηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια είναι 

ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει 

επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. 

Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγµατικών µεγεθών και όχι από τα σχέδια. 

Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  

- Η τιµή της προσφοράς θα δοθεί κατ΄αποκοπή και θα περιλαµβάνει και όλα τα 

υλικά & µικροϋλικά που χρειάζονται για την κατασκευή. 

- Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προµήθεια οποιουδήποτε υλικού 

και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκοµίζει δείγµατα στο 

εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση 

των εργασιών και σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από 

την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εµφανιστεί 

στο µέλλον. 

- Οι αποχρώσεις των χρωµάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της 

Υπηρεσίας µας. 

2. 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. 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.  
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3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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 (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. 

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.  

Ασφάλεια Έργου 

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

ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου. 

Προθεσµία Εκτέλεσης Έργου 

Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου θα είναι περιορισµένος και θα καθοριστεί 

µετά από συνεννόηση µε τους αρµόδιους φορείς του Νοσοκοµείου. 

  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 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. 
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γ. να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά 

ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του 

υπαιτιότητα. 

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. 

 

ΓΙΑ ΤΟ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ 
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