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Ι. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 

 

1. Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε σε εκτέλεση της υπ’αριθµ.6 Απόφασης της 144ης Συνεδρίας 

∆.Σ. της 08-02-2017, σχετικά µε έγκριση σκοπιµότητας – δαπάνης – εκτέλεσης έργου για την 

διαµόρφωση των δυο (2) κτιρίων του Κέντρου Υγείας Ραφήνας, µε την ονοµασία 

«ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» & «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3», που παραχωρήθηκαν στο Γ.Ν.Α. «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» µε την, υπ’αριθµ. 

πρωτ.5656/01-02-2016, Απόφαση της 1ης Υ.Πε.  

2. Η Τεχνική Περιγραφή, που ακολουθεί, αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών, που θα 

χρησιµοποιηθούν, καθώς και τις απαιτούµενες, οικοδοµικές, εργασίες για την επισκευή των 

δυο (2) παραχωρηθέντων κτιρίων, µε την ονοµασία «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» & 

«ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3»  στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, για την αποθήκευση αρχείων του 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 

3. Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ: 

 Αφορούν εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν µε εξαιρετική προσοχή και επιµέλεια ώστε 

να µη προκαλούν ενόχληση στο παρακείµενους χώρους. Εφιστάται η προσοχή στη 

συγκέντρωση,  αποκοµιδή και αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης, 

που αποτελεί και υποχρέωση του Αναδόχου. Απαγορεύεται η καθαίρεση τοιχοποιιών σε 

µεγάλη έκταση καθώς και η συσσώρευση των υλικών σε µεγάλο ύψος.  

 Με ευθύνη του Αναδόχου θα αποµακρύνονται µόνο τα υλικά, που κρίνεται, από τον 

Ιδιοκτήτη του ακινήτου, ότι δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. 
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Οι εργασίες συνοψίζονται στα εξής: 

� Καθαίρεση τµηµάτων τοιχοποιίας  

 Θα γίνει καθαίρεση των χαµηλών (δεν φτάνουν έως την οροφή), δροµικών, & γενικά όλων 

των µη φερόντων πλινθοδοµών, στους υγρούς χώρους, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 

(βλ. ΟΙΚ.1 & ΟΙΚ.3). Θα καταργηθούν οι χώροι υγιεινής (ντουζιέρες, wc, νιπτήρες κλπ.). Όπου 

κριθεί απαραίτητο θα γίνει αντιστήριξη και οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη 

αρµόδιου Μηχανικού από την πλευρά του Αναδόχου. Ο Μηχανικός δύναται να τροποποιήσει 

τη µελέτη εάν εντοπίσει θέµα επικινδυνότητας σε ότι αφορά τα υπό καθαίρεση τµήµατα 

τοιχοποιίας. 

 Θα αποξηλωθούν και όλα τα υλικά που κρίνονται άχρηστα (σωληνώσεις, δίκτυα, κλπ.) Οι 

επιφάνειες επαφής των αφαιρούµενων τµηµάτων θα αποκαθίστανται προκειµένου να είναι 

λείες, καθαρές και πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και 

στηριγµάτων. Στη συνέχεια θα γίνει αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων µε ευθύνη του 

Αναδόχου και αποκατάσταση των τοιχοποιιών όπου χρειαστεί. 

   Συµπεριλαµβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα και προσωρινές 

αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.  

� Αποξήλωση τοιχοπετάσµατος γυψοσανίδας 

Αφορά την αποξήλωση ελαφρού τοιχοπετάσµατος από γυψοσανίδα που σήµερα 

διαχωρίζει έναν θάλαµο στα δυο, στο κτίριο “ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ” (βλ. σχέδιο 

ΟΙΚ.1).  

 Θα αποξηλωθούν όλα τα υλικά που κρίνονται άχρηστα (σωληνώσεις, δίκτυα, κλπ.) Στη 

συνέχεια θα γίνει αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων µε ευθύνη του Αναδόχου και 

αποκατάσταση των τοιχοποιιών όπου χρειαστεί. 

 Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρούµενων τµηµάτων θα αποκαθίστανται προκειµένου να 

είναι λείες, καθαρές και πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και 

στηριγµάτων.  

 Περιλαµβάνεται η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων µε ευθύνη του αναδόχου 

και αποκατάσταση των τοιχοποιιών όπου χρειαστεί. 

� Καθαίρεση επιστρώσεων κεραµικών πλακιδίων δαπέδου 

 Στους χώρους υγιεινής, οι οποίοι πρόκειται να καταργηθούν, αλλά και στον χώρο wc 

που πρόκειται να διατηρηθεί (βλ. σχέδια ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.3), θα γίνει καθαίρεση της υπάρχουσας 

επίστρωσης κεραµικών πλακιδίων δαπέδου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων πλακών οποιουδήποτε πάχους (κεραµικών), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 

οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως 

προς φόρτωση. 
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 Στη συνέχεια θα γίνει αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων µε ευθύνη του 

Αναδόχου και προετοιµασία του υποστρώµατος για την τοποθέτηση του νέου δαπέδου.  

� Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου πλαστικής ύλης 

Σε όλους τους χώρους του κτιρίου “ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3” θα γίνει αποξήλωση των πλακιδίων 

δαπέδου πλαστικής ύλης. Στη συνέχεια θα γίνει αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων 

µε ευθύνη του Αναδόχου.  

� Καθαίρεση επένδυσης τοιχοποιιών από κεραµικά πλακίδια 

Στους χώρους υγιεινής, οι οποίοι πρόκειται να καταργηθούν, αλλά και στον χώρο wc 

που πρόκειται να διατηρηθεί, καθώς και στις κουζίνες – office (βλ. σχέδια ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.3), θα 

γίνει καθαίρεση της επένδυσης από κεραµικά πλακίδια των τοιχοποιιών, χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. Θα γίνει καθαίρεση πλακιδίων 

τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµικών κλπ), καθώς και πλακών µαρµάρου 

οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος.  

Στη συνέχεια θα γίνει αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων µε ευθύνη του 

Αναδόχου. 

� Καθαίρεση επιχρισµάτων 

 Θα γίνει καθαίρεση επιχρισµάτων, τόσο στον εξωτερικό χώρο των κτιρίων όσο και στον 

εσωτερικό, όπου αυτά είναι σαθρά, κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας 

(οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασίας). 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών. 

 Επίσης, συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η 

συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

� Αποξήλωση ξύλινων θυρόφυλλων 

Θα γίνει αποξήλωση των ξύλινων θυρόφυλλων (τεµ.24) σύµφωνα µε τα συνηµµένα 

σχέδια της µελέτης (βλ. ΟΙΚ.1 & ΟΙΚ.3), εκτός από δυο θύρες οι οποίες θα διατηρηθούν (Θ7 & 

Θ8).  Επίσης θα αποξηλωθούν όλες οι θύρες των wc που θα καταργηθούν. 

Τα θυρόφυλλα, που κρίνονται σε καλή κατάσταση, µε σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη του 

ακινήτου, θα φυλαχθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτόν. Τα υπόλοιπα προϊόντα 

αποξήλωσης θα αποµακρυνθούν µε ευθύνη του Αναδόχου. 

� Καθαίρεση ειδών υγιεινής των υγρών χώρων  

 Θα γίνει καθαίρεση των ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, γούρνες κλπ.) των χώρων 

υγιεινής, που θα καταργηθούν, καθώς και του wc που θα διατηρηθεί αλλά και των γουρνών 
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στις κουζίνες – office, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή τους. 

Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη συσσώρευσης των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 Στη συνέχεια θα γίνει αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων µε ευθύνη του 

Αναδόχου. 

� Αποξήλωση ξύλινου εξοπλισµού 

Θα αποξηλωθεί ο σταθερός ξύλινος εξοπλισµός (πάγκοι, ερµάρια, ράφια κλπ.), 

σύµφωνα µε το συνηµµένα σχέδια (βλ. σχέδια ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.3).  

Ο αποξηλωµένος εξοπλισµός, που κρίνεται σε καλή κατάσταση, µε σύµφωνη γνώµη του 

ιδιοκτήτη του ακινήτου, θα φυλαχθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτόν. Τα υπόλοιπα 

προϊόντα αποξήλωσης θα αποµακρυνθούν µε ευθύνη του Αναδόχου.  

� Αποξήλωση κουφωµάτων αλουµινίου 

Θα αποξηλωθούν οι δύο (2) θύρες, µε τα σταθερά τους υαλοστάσια, (κεντρική & 

δευτερεύουσα θύρα εισόδου στο ισόγειο) του κτιρίου «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» οι 

οποίες είναι κατασκευασµένες από αλουµίνιο ελαφρού τύπου καθώς και ένα παράθυρο και 

αυτό από το ίδιο υλικό, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο (βλ. σχέδιο ΟΙΚ.1). Τα προϊόντα 

αποξήλωσης θα αποµακρυνθούν µε ευθύνη του Αναδόχου. 

� Καθαρή µεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων µε αυτοκίνητο  

Θα γίνει µεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µέτρου πάσης φύσεως προϊόντων 

εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων-καθαιρέσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται 

έκαστος από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και 

την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε 

οποιαδήποτε οδό. 

β. ΤΟΙΧΟΙ: 

� Επένδυση τοιχοποιίας µε κεραµικά πλακίδια 

 Σε ένα wc, που θα διατηρηθεί, στο κτίριο «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» θα γίνει 

επένδυση τοιχοποιίας µε κεραµικά πλακίδια (προτεινόµενη διάσταση 15Χ15εκ.) µονόπυρα 

εφυαλωµένα, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη 

"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου (τύπου ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON ή 

παρόµοιου).  

  Η τοποθέτηση θα γίνει µε αρµούς 3 έως 4 mm, µε κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα 

υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου 

χρώµατος. Το αρµολόγηµα θα γίνει µε λευκό τσιµέντο, ή µε υλικό συµβατό µε τα κεραµικά 

πλακίδια.  
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 Συµπεριλαµβάνεται ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η 

διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών 

κ.λπ. επίσης η πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, 

καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 Τα χρώµατα των πλακιδίων θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης µε την Τεχνική 

Υπηρεσία (οι αποχρώσεις δύνανται να είναι περισσότερες από µία). 

� Νέα επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά  

 Θα γίνει εφαρµογή νέων επιχρισµάτων στα σηµεία που έγιναν καθαιρέσεις αυτών (οροφή 

–τοίχοι), µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από 

τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί 

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το 

δάπεδο εργασίας. Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί, εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, όπου 

χρειάζεται και κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.  

 Περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά, ικριώµατα (εάν χρειαστούν και τα οποία θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο).  

� Εσωτερική επένδυση τοιχοποιίας  

 Θα γίνει εσωτερική επένδυση των τοιχοποιιών του εξωτερικού περιβλήµατος του κτιρίου  

«ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3», σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο (βλ. ΟΙΚ.3), µε επιφάνειες (πάνελς) από 

συνθετική βιοµηχανική δοµική πλακώδη ξυλεία τύπου OBS. 

Τα πάνελς συνθετικής ξυλείας, πάχους 18χιλ., θα στηρίζονται σε κατακόρυφο σκελετό 

από διατοµές ξυλείας ελάτου πριστής, 10Χ10εκ. ή 10Χ15εκ., σε αποστάσεις ανά 1m περίπου. 

Πάνω σε αυτούς τους ορθοστάτες θα τοποθετηθούν οριζόντιες ξύλινες τεγίδες. Ο σκελετός θα 

στηριχθεί µε φλάτζες στο δάπεδο, στην οροφή καθώς και στην τοιχοποιία. 

  Η τοποθέτηση θα γίνει µε τέτοιον τρόπο ώστε να παραµένει ακάλυπτος ο φεγγίτης σε 

κάθε κούφωµα (πόρτα ή παράθυρο) και η όλη κατασκευή να εφαρµόζει αεροστεγώς πάνω 

στον φεγγίτη. 

 Πριν την κατασκευή θα κατατεθεί προς έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία σχετική 

κατασκευαστική λεπτοµέρεια του τρόπου κατασκευής της επένδυσης από Πολιτικό Μηχανικό, 

που θα ορίσει ο Ανάδοχος, και οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψή του. Η µελέτη 

δύναται να τροποποιηθεί εάν εντοπιστεί θέµα επικινδυνότητας σε ό,τι αφορά την κατασκευή. 

� Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών µε ριπολίνη 

 Θα γίνουν χρωµατισµοί σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες (τοιχοποιίες, οροφή), µε 

ριπολίνη νερού µε την κατάλληλη προετοιµασία. Ο χρωµατισµός θα γίνει ως εξής :  
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- Επί ελαιοχρωµάτων, θα γίνει τρίψιµο, αστάρωµα, σπατουλάρισµα σε δύο 

διασταυρούµενες στρώσεις, ένα χέρι βελατούρα, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα και 2 στρώσεις 

άοσµης ριπολίνης νερού, σατινέ, υψηλής ποιότητας. 

- Επί υδροχρωµάτων, θα γίνει τρίψιµο, στοκάρισµα και εξοµάλυνση της επιφάνειας, ένα χέρι 

βελατούρα, τρίψιµο µε υαλόχαρτο και 2 στρώσεις άοσµης ριπολίνης νερού, σατινέ, υψηλής 

ποιότητας.  

 Ο χρωµατισµός θα γίνει σε δύο επάλληλες στρώσεις µε άοσµη ριπολίνη νερού (τύπου 

AQUACHROM της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόµοιου τύπου).  Κάθε στρώση θα εφαρµόζεται σε 

προετοιµασµένη ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγµένη από οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια, 

αρχίζοντας από τις ακµές, τις εσοχές, τις στενές πλευρές και πάντα από πάνω προς τα κάτω. 

Κάθε επόµενη στρώση θα είναι ίσης ή µεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την 

προηγούµενη και θα εφαρµόζεται αφού αυτή θα έχει στεγνώσει εντελώς. 

  Επίσης στις εργασίες περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά, ικριώµατα (εάν χρειαστούν 

και τα οποία θα βαρύνουν τον Ανάδοχο).  

 Τα χρώµατα θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης µε την Τεχνική Υπηρεσία. Οι 

αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από µία, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.  

� Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων  

Θα γίνουν χρωµατισµοί µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα. 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Η εργασία θα γίνει εσωτερικά και 

εξωτερικά του κτιρίου, στα σηµεία όπου προηγουµένως θα έχουν γίνει εργασίες επιχρισµάτων 

κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας. 

� Χρωµατισµός θερµαντικών σωµάτων  

Θα γίνει χρωµατισµός κάθε είδους προεξοχών και όλων των θερµαντικών σωµάτων, 

σωληνώσεων µε απόξεση – καθαρισµό σαθρών, µινιάρισµα, και χρωµατισµό σε µια στρώση 

µε βερνικόχρωµα φωτιάς (ντουκόχρωµα ραδιατέρ) σε όλους τους χώρους. Περιλαµβάνονται 

υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

γ. ∆ΑΠΕ∆Ο: 

�  Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου εποξειδικού δαπέδου  

Στους χώρους όπου θα γίνουν καθαιρέσεις τοιχοποιιών (ή και στα σηµεία που έχουν 

ήδη γίνει καθαιρέσεις) και αποξηλώσεις λεπτών επιστρώσεων πλακιδίων δαπέδου, καθώς και 
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στον χώρο του wc, που θα διατηρηθεί, θα γίνει κατασκευή εγχρώµου ρητινούχου εποξειδικού 

πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm. 

Πριν την εφαρµογή του δαπέδου, το υπόστρωµα θα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 

το γαλάκτωµα του τσιµέντου, σκόνη, έλαια, σωµατίδια, βρώµα και οτιδήποτε άλλο που θα 

εµπόδιζε τη σωστή συγκόλληση. Κατεστραµµένες επιφάνειες ή κυψελοειδείς ρωγµές θα 

πρέπει να αφαιρεθούν και να επισκευασθούν χρησιµοποιώντας επισκευαστικό, εποξειδικό, 

υδατοδιαλυτό κονίαµα.  

Η προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου θα γίνει µε φρέζα δαπέδων (δύο φορές 

σταυρωτά) ή µε µηχανή σφαιριδιοβολής, µε την αναρρόφηση της παραγόµενης σκόνης, τον 

επιµελή καθαρισµό του δαπέδου και το στοκάρισµα τυχόν ρωγµών και οπών µε εποξειδικά 

υλικά. Μετά τον έλεγχο ότι το δάπεδο είναι καθαρό και στεγνό µε υγρασία που δεν υπερβαίνει 

το 4% τοποθετείται το εποξειδικό αστάρι µε κατανάλωση 250 - 350 gr/m2, ανάλογα µε την 

απορροφητικότητα του υποστρώµατος. Πριν το πολυµερισµό του τοποθετείται υαλόπλεγµα 

και γίνεται επίπαση µε χαλαζία (κατανάλωση 500 gr/m2). Mετά τον πολυµερισµό του 

ασταριού, τοποθετείται το αυτοεπιπεδούµενο εποξειδικό δάπεδο µε συνολικό πάχος 3,0 mm 

και αναλογία ρητίνης προς αδρανή 1:1 και συνολική κατανάλωση 5,4 kg/m2. Μετά 24 ώρες 

ακολουθεί δεύτερη στρώση µε ρολό και χαλαζία για την δηµιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας. 

Περιλαµβάνεται το γυάλισµα όλου του δαπέδου µε κατάλληλο αντιολισθηρό υλικό.  

 

� Αποκατάσταση µωσαϊκού δαπέδου  

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους θα γίνει αποκατάσταση του µωσαϊκού δαπέδου ως 

εξής : 

i. Επισκευή του υπάρχοντος µωσαϊκού δαπέδου δηλαδή αποκατάσταση σε σπασίµατα, 

σκασµένους αρµούς, ρωγµές κ.α. µε την χρήση εποξειδικών ρητινών εµποτισµού και 

στοκάρισµα (στα σηµεία που έχει φύγει µείγµα ή ψηφίδα), λείανση µε µηχανή ή χειροτροχό (µε 

διαµάντια υγρής τριβής µεγάλης ψιλότητας) ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα καθαρή, 

επίπεδη και λεία.  Σε όσα σηµεία υπάρχουν µεγάλες φθορές (π.χ. από προηγούµενες 

καθαιρέσεις τοιχοποιών κλπ.), θα γίνει προηγηθεί πλήρωση του κενού µε τσιµεντοκονίαµα.  

ii. Επιµελής καθαρισµός, τρίψιµο και γυάλισµα του µωσαϊκού δαπέδου µε χηµικά 

πρόσθετα, για αδιαβροχοποίηση. 

δ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: 

� Αποκατάσταση, µετατροπές – προσαρµογές εξωτερικών κουφωµάτων 

αλουµινίου 

 Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα (παράθυρα-φεγγίτες) του κτιρίου “ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ” καθώς και στους φεγγίτες του κτιρίου “ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3”  θα γίνει : 
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- Στεγανοποίηση αρµών µεταξύ κουφώµατος και τοιχοποιίας 

Θα ελεγχθούν οι αρµοί µεταξύ κουφώµατος και τοιχοποιίας και θα ξαναγίνουν όπου 

έχουν φθαρεί οι αρµοί αφαιρώντας το παλιό µονωτικό υλικό, καθαρίζοντας τη σκόνη και 

βάζοντας νέο µονωτικό υλικό  

- Αποκατάσταση στήριξης των κασών 

 Θα γίνει έλεγχος και αποκατάσταση στήριξης της κάσας όπου απαιτείται µε 

αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτηµάτων. 

- Έλεγχος επιφάνειας κουφώµατος 

Θα γίνει έλεγχος στην επιφάνεια του κουφώµατος και θα γίνει αφαίρεση των σπασµένων 

τµηµάτων, επισκευή σκελετού τους καθώς και αντικατάσταση των πρεβαζιών και των 

«µπινιών» όπου είναι φθαρµένα 

- Έλεγχος αρµών 

Θα γίνει έλεγχος αρµών προκειµένου να αποκατασταθεί η ακαµψία στους αρµούς, 

εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα µε κόλλες ή µονωτικά υλικά. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στον έλεγχο των γωνιακών σηµείων συγκόλλησης, διαπιστώνοντας την αντοχή 

και τη στεγανότητά τους σε πιθανές διεισδύσεις νερού και αέρα. 

- Αντικατάσταση εξαρτηµάτων 

 Θα γίνει έλεγχος όλων των εξαρτηµάτων µε µεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα των 

εξαρτηµάτων µετάδοσης κίνησης και κλεισίµατος όπως µεντεσέδες, ράουλα, σπανιολέτες, 

ψαλίδια, ντίζες, συστήµατα ρολών σκίασης και στη συνέχεια θα γίνει αντικατάσταση των 

φθαρµένων εξαρτηµάτων καθώς και καθαρισµός και λίπανση των κινουµένων τµηµάτων. 

Όλα τα εξαρτήµατα των παραθύρων πρέπει να υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα, 

χωρίς να προκαλούνται παραµορφώσεις ή ζηµίες κάτω από το καθορισµένο φορτίο 

ανέµου, καθώς και να ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας. 

Επίσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος και σφίξιµο όλων των βιδών στήριξης. Όλα τα 

µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και 

στερέωση του παραθύρου θα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που 

χρησιµοποιούνται και να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

- Έλεγχος – αποκατάσταση υαλοπινάκων 

 Θα γίνει έλεγχος των υαλοπινάκων όσον αφορά στην τοποθέτησή τους : το πάχος του 

υαλοπίνακα θα πρέπει να προσαρµόζεται πάντα στον τύπο της κάσας του φύλλου και 

όπου χρειάζεται θα πρέπει να ξαναγίνει η µόνωση µεταξύ του υαλοπίνακα και του 

τζαµιλικιού τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πλευρά του κουφώµατος ώστε να 

διασφαλίζεται η στεγανότητα αέρα και νερού.  

 Επίσης όπου παρουσιάζονται ραγισµένοι ή σπασµένοι υαλοπίνακες, αυτοί θα πρέπει να 

αποκαθίστανται µε νέους διάφανους ιδίου πάχους µε τους υπάρχοντες. 
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Στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να καθίσταται εφικτή η µόνιµη διατήρηση των 

κουφωµάτων σε κλειστή θέση εκτός από τους φεγγίτες οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφικτό 

να ανοιγοκλείνουν. 

� Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών  

 Θα γίνουν ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών σε όλες τις κάσες οι οποίες θα 

διατηρηθούν στον εσωτερικό χώρο των κτιρίων, καθώς επίσης και σε όλα τα εξωτερικά 

κιγκλιδώµατα παραθύρων (υπάρχοντα & προς τοποθέτηση) κατόπιν υποδείξεως της 

Υπηρεσίας. Θα γίνει απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, θα εφαρµοσθεί µία 

στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. 

Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

� Συντήρηση – µετατροπές – χρωµατισµοί υπαρχόντων ξύλινων θυρών 

εσωτερικού χώρου 

 Θα γίνει συντήρηση δύο (2) θυρών στο εσωτερικό του κτιρίου “ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ” (Θ7 & Θ8) οι οποίες θα διατηρηθούν (βλ. σχέδιο ΟΙΚ.1). Εάν κρίνεται σκόπιµο, 

αυτές οι δυο θύρες µπορεί να αντικατασταθούν από κάποιες άλλες που βρίσκονται ήδη στον 

χώρο και είναι σε καλύτερη κατάσταση.  

Θα γίνει έλεγχος και αποκατάσταση στήριξης της κάσας όπου απαιτείται µε 

αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτηµάτων.  

Επίσης θα γίνει έλεγχος σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες και αντικατάσταση των σαθρών 

τµηµάτων, επισκευή σκελετού τους. 

 Θα γίνει έλεγχος όλων των εξαρτηµάτων µε µεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα των 

εξαρτηµάτων µετάδοσης κίνησης και κλεισίµατος όπως µεντεσέδες, ράουλα, σπανιολέτες, 

ψαλίδια, ντίζες, κλπ. Στη συνέχεια θα γίνει αντικατάσταση των φθαρµένων εξαρτηµάτων 

καθώς και καθαρισµός και λίπανση των κινουµένων τµηµάτων. Όλα τα εξαρτήµατα θα πρέπει 

να ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας. 

Επίσης, θα γίνουν µετατροπές στη φορά των κουφωµάτων, εάν αυτό καταστεί 

απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου.  

 Τέλος, θα γίνει βερνικοχρωµατισµός των θυρόφυλλων ως εξής: απόξεση, αστάρι, 

ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού 

υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος.  

 Περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά για εργασία, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη 

λειτουργία. 
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� Κατασκευή – τοποθέτηση σιδηρών θυρών  

 Πρόκειται για την κατασκευή & τοποθέτηση τριών (3) σιδηρών θυρών. Πρόκειται για τις 

κεντρικές θύρες  στο ισόγειο και των δυο κτιρίων καθώς και τη µικρότερη δευτερεύουσα θύρα 

εισόδου στο ισόγειο του κτιρίου «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ». Οι διαστάσεις των θυρών θα 

είναι σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα κουφωµάτων (βλ. σχέδιο ΟΙΚ.2).  

 Οι θύρες θα είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από γαλβανισµένα µεταλλικά φύλλα 

για τη µέγιστη δυνατή προστασία από διάβρωση. Θα διαθέτουν περιµετρικό λάστιχο για την 

καλύτερη δυνατή στεγανοποίηση, ώστε να αντέχουν σε υψηλή υγρασία. Η στιβαρότητα του 

φύλλου της πόρτας θα εξασφαλίζεται από την εσωτερική τοποθέτηση µονωτικού πάνελ. Σε 

κάποια σηµεία θα έχουν διάτρηση, για τον απαραίτητο εξαερισµό των χώρων.  

 Θα διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας και σύρτη ή µπάρα για τοποθέτηση λουκέτου. 

 Οι θύρες θα παραδοθούν βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα RAL επιλογής 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά για κατασκευή, 

τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία. 

� Κατασκευή – τοποθέτηση παραθύρου αλουµινίου Β.Τ. 

 Πρόκειται για την κατασκευή & τοποθέτηση ενός παραθύρου αλουµινίου βαρέως τύπου 

(Β.Τ.). Πρόκειται για συρόµενο επάλληλο παράθυρο µε δύο φύλλα και σταθερούς φεγγίτες 

πάνω – κάτω, ακολουθεί την ίδια τυπολογία µε τα υπάρχοντα (βλ. σχέδιο ΟΙΚ.2). 

 Περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για 

πλήρη λειτουργία.  

 Το παράθυρο θα παραδοθεί βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα RAL επιλογής 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά για κατασκευή, 

τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία. 

� Κατασκευή – τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων ασφαλείας 

  Θα γίνει κατασκευή & τοποθέτηση σιδηρών σταθερών κιγκλιδωµάτων ασφαλείας τα 

οποία θα τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων, σε όσα από αυτά δεν 

διαθέτουν προστασία. Οι διαστάσεις τους θα είναι σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα 

κουφωµάτων (βλ. σχέδιο ΟΙΚ.2). 

Θα είναι κατασκευασµένα από κατακόρυφες σιδηρές λάµες διατοµής40Χ10χιλ. περίπου 

(δεξιά, αριστερά και στη µέση του παραθύρου) οι οποίες θα διατρυπιόνται από οριζόντιες 

σιδηρές µασίφ µπάρες διατοµής Ø16χιλ. περίπου. Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα είναι 

περασµένες µια στρώση µίνιο. Τα οριζόντια στοιχεία θα αφήνουν, µεταξύ τους, κενό 15εκ 

περίπου.  

Η όλη κατασκευή θα πακτωθεί στην τοιχοποιία, και οι στηρίξεις θα γίνονται ανά 50εκ. 

καθ’ ύψος και οριζόντια, στη µέση του πλάτους της εσοχής του παραθύρου, πάνω και κάτω. 
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Οι επιφάνειες θα παραδοθούν βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα RAL 

επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά για 

κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία. 

3. Β. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  -  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

- Η επιµέτρηση και διαστασιολόγηση 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.  

- Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες δύναται να αυξοµειωθούν κατά ποσοστό έως ±10%, χωρίς 

αυτό να επηρεάσει την τιµή της προσφοράς η οποία και θα δοθεί κατ’αποκοπή και θα 

περιλαµβάνει όλα τα υλικά,  και µικροϋλικά. 

- 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. 

4.  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, επί 

ποινή αποκλεισµού, κατά την φάση του διαγωνισµού υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86 

που θα δηλώνουν σαφώς ότι επισκέφθηκαν  τον χώρο και έλαβαν πλήρη γνώση των 

συνθηκών και του αντικειµένου του έργου. 

- Προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισµού, για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι ο ορισµός, 

µέσω υπεύθυνης δήλωσης, ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού ως Επιβλέποντος του έργου. Η 

σφραγίδα και η υπογραφή του Μηχανικού που θα επιβλέψει θα πρέπει να φαίνεται και στην 

προσφορά των συµµετεχόντων. 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Επίβλεψη – Μελέτες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει µε δαπάνη του για την έγκαιρη έκδοση από τις 

αρµόδιες αρχές κάθε άδειας, που θα απαιτηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για την 

έναρξη των εργασιών, την εκτέλεσή τους και την παράδοση των εγκαταστάσεων ετοίµων για 



 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ          12 από 13 
 

λειτουργία. Κάθε δαπάνη σχετικά µε την έκδοση των αδειών αυτών όπως σύνταξη µελετών, 

έκδοση πιστοποιητικών, υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων, παραλαβή και παράδοση φακέλων 

κ.λπ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Μηχανικός που θα έχει ορίσει ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

(Ν.1599/86)  ανάληψης της ευθύνης για την Επίβλεψη. 

∆εδοµένης της παλαιότητας της κατασκευής των κτιρίων, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου θα 

περιλαµβάνεται ο ορισµός ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού ο οποίος οφείλει να :  

α. καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου θα αναγράφεται ότι «η 

κατασκευή είναι στατικά επαρκής ώστε να φέρει τα φορτία της χρήσης αποθηκευτικού χώρου 

αρχείων,  που πρόκειται να στεγάσει, (......kgr/m2), σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς» 

και ότι «δεν απαιτείται στατική ενίσχυση του κτιρίου».  

β. καταθέσει σχέδιο τοποθέτησης συστηµάτων αποθήκευσης αρχείων στους διαµορφούµενους 

χώρους, ανάλογα µε τα φορτία που θα υπολογίσει ότι δύνανται αυτοί να φέρουν µε ασφάλεια. 

 Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών µηχανικού (επίβλεψη, εκπόνηση σχεδίων κλπ.) 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.  

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. 

Ποιότητα Υλικών 

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

τους αρµόδιους φορείς και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και 

προδιαγραφές. 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. Επίσης θα 

καλύπτει µε λινάτσες και µε φύλλο βινυλίου τις εξωτερικές όψεις των επισκευαζόµενων 

τοιχωµάτων.   

Ασφάλεια Έργου - Προσωπικό  

 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 
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Σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται 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 από την πλευρά του Αναδόχου. 

 Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των 

εργαζοµένων, είναι ο Ανάδοχος του Έργου. 

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.). 

 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. 

δ. να συµµορφώνεται µε τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκοµείου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, 

κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσία του 

Νοσοκοµείου.  
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