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Ο Ι Κ Ο ∆ Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  

 

Ι .  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 

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

χρησιμοποιηθούν καθώς και τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες για την προσαρμογή τμήματος 

χώρου του πρώην Αιμοδυναμικου Τμήματος για χρήση από το Ουρολογικό Τμήμα, στην 3η στάθμη 

του Παλαιού Κτιρίου του Νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.  

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

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

προκαλούν ενόχληση στους παρακείμενους χώρους. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση και 

αποκομιδή και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης, των άχρηστων υλικών 

(μπάζα), στη μεταφορά τους εκτός των χώρων του Νοσοκομείου και στον επιμελή καθαρισμό του 

δαπέδου των χώρων εργασίας τα οποία και αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση του Αναδόχου. 

Απαγορεύεται η καθαίρεση τοιχοποιιών σε μεγάλη έκταση καθώς και η συσσώρευση των υλικών σε ύψος 

μεγαλύτερο των 25cm.  

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η λήψη κάθε μέτρου προστασίας και ασφάλειας 

ώστε να μη προκαλείται όχληση στο υπόλοιπο Νοσοκομείο. Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό που να 

εξασφαλίζουν ηχομόνωση και προστασία από τη σκόνη των παρακείμενων Τμημάτων καθώς και τυχόν 

απαιτούμενες αντιστηρίξεις για τις καθαιρέσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο ο οποίος και έχει την ευθύνη. 

Επίσης στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η φόρτωση και μεταφορά των 

αχρήστων υλικών με κάθε μέσο σε συγκεκριμένες θέσεις, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς 

φόρτωση καθώς και φόρτωση σε αυτοκίνητο, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωση και 

απόρριψη σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές. 
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 Οι εργασίες συνοψίζονται στα εξής: 

� Καθαίρεση τμημάτων τοιχοποιίας ελαφρού τύπου 

Θα γίνει καθαίρεση τμημάτων μη φέρουσας τοιχοποιίας ελαφρού τύπου προκειμένου να γίνει 

διάνοιξη θυρών για την νέα διαρρύθμιση του χώρου σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Α.2. Όλες οι 

εργασίες καθαιρέσεων θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού από την πλευρά του 

αναδόχου και όπου κριθεί απαραίτητο, θα γίνει αντιστήριξη. Ο μηχανικός δύναται να τροποποιήσει τη 

μελέτη εάν εντοπίσει θέμα επικινδυνότητας σε ό,τι αφορά τα υπό καθαίρεση τμήματα και θα εξασφαλίσει 

την στατική επάρκεια της κατασκευής (Θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση Πολιτικού Μηχανικού 

σχετικά με την στατική επάρκεια της νέας  διαμόρφωσης). 

� Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου 

 Θα γίνει καθαίρεση των υπαρχόντων πλακιδίων τοίχου στις τοιχοποιίες που δεν καλύπτονται από 

σταθερό εξοπλισμό. Στη συνέχεια θα γίνει καθαρισμός και απόξεση όλων των κατακόρυφων επιφανειών 

και εξομάλυνση των επιφανειών με αποκατάσταση των επιχρισμάτων.  

Επίσης όλα τα υλικά που κρίνονται άχρηστα θα αποξηλώνονται (σωληνώσεις, δίκτυα, κλπ.) μετά 

από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα γίνει απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων με 

ευθύνη του Αναδόχου. 

� Αποξήλωση λεπτών επιστρώσεων δαπέδου & εξομάλυνση υποστρώματος 

 Θα αποξηλωθούν οι λεπτές επιστρώσεις επί των δαπέδων όπως τα υπάρχοντα δάπεδα πλαστικής 

ύλης, οι μοκέτες  κλπ. στους χώρους που περιγράφονται στο συνημμένο σχέδιο και θα γίνει εξομάλυνση 

του υποστρώματος προκειμένου η επιφάνεια, πάνω στην οποία θα επικολληθούν τα νέα πλακίδια, να 

είναι απόλυτα λεία, επίπεδη, στεγνή και καθαρή από σκόνη, κηλίδες μπογιάς, γράσο και υλικά 

συγκόλλησης ή συντήρησης.  

 Εφόσον μετά την αποκάλυψη του υποστρώματος υπάρχει υγρασία, θα προηγηθούν όλες οι 

απαραίτητες εργασίες ώστε να εμποδιστεί η άνοδος υγρασίας από το υπόστρωμα με τα τριχοειδή 

φαινόμενα. Θα πρέπει το ποσοστό υγρασίας του υποστρώματος, πριν από την τοποθέτηση του βινυλικού 

δαπέδου να μην είναι μεγαλύτερο του 3%, μετρούμενου επί τόπου με υγρόμετρο (υποχρέωση Αναδόχου). 

 Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν χειροκίνητα προς τους κάδους, με ευθύνη του Αναδόχου. 

� Καθαίρεση ψευδοροφών  

 Θα γίνει καθαίρεση των υπαρχόντων ψευδοροφών, στους χώρους όπου αυτές είναι παλαιού τύπου 

(λωρίδες). Θα καθαιρεθούν επίσης υλικά που κρίνονται άχρηστα (π.χ. οδηγοί ανάρτησης κουρτινών, 

φωτιστικά, στόμια κ.α.) μετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και με προσοχή. Μετά από 

υπόδειξη αυτής, θα απομακρυνθούν προς τους κάδους με ευθύνη του Αναδόχου μόνο τα υλικά που 

κρίνεται ότι δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.  
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 Στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση των επιφανειών. Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν 

χειροκίνητα προς τους κάδους, με ευθύνη του Αναδόχου. 

 Για τις υπόλοιπες ψευδοροφές, που είναι σε διάταξη κάναβου, και προκειμένου να εκτελεσθούν 

εργασίες αναβάθμισης η/μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, θα γίνει : αποξήλωση των 

υφιστάμενων πλακών, διατήρηση του υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού, απομάκρυνση προς τους 

κάδους των φθαρμένων – λερωμένων πλακών και διατήρηση των υπολοίπων με ευθύνη του αναδόχου 

προκειμένου να γίνει επανατοποθέτηση αυτών. 

� Αποξηλώσεις ξύλινου σταθερού εξοπλισμού 

 Θα αποξηλωθεί ο ξύλινος σταθερός εξοπλισμός των χώρων, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Α.1. 

 Θα απομακρυνθούν μόνο τα υλικά που κρίνεται ότι δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, με 

ευθύνη του Αναδόχου. Στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση των επιφανειών. Τα υλικά που κρίνονται σε 

καλή κατάσταση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα φυλαχθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί στον 

Ανάδοχο. Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν χειροκίνητα προς τους κάδους, με ευθύνη του Αναδόχου. 

β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

β.1.ΤΟΙΧΟΙ: 

� Κατασκευή τοιχοποιϊών από διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα 

 Θα κατασκευαστούν νέα χωρίσματα από άνθυγρη γυψοσανίδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάταξη 

του χώρου, όπως αυτή περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης (Α.2).  

 Τα κατακόρυφα χωρίσματα θα στηριχθούν σε σκελετό από μεταλλικές στρατζαριστές κολώνες 

που θα εκτείνεται από το δάπεδο έως την οροφή, και θα διατρυπάει την ψευδοροφή.  

 Για την κατασκευή των τοιχοδομών θα χρησιμοποιηθεί διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα (τύπου 

KNAUF) με πάχος 2Χ12,50mm εκατέρωθεν (σε κάθε πλευρά της τοιχοποιίας) και με ενδιάμεση μόνωση από 

πετροβάμβακα πάχους 5cm. O σκελετός θα αποτελείται από γαλβανισμένους στρωτήρες και ορθοστάτες, 

διατομής 42Χ71,5Χ42, τοποθετημένους ανά 40εκ. Πριν από την κάλυψή του, ο σκελετός θα βαφεί με 

αντισκωρικό για προστασία. Το συνολικό πάχος της τοιχοποιίας θα είναι 10εκ.  

 Οι τοίχοι θα παραδοθούν βαμμένοι. 

 Στα σημεία όπου θα αναρτώνται τα είδη υγιεινής ή κρεμαστά ερμάρια θα προβλεφθούν τραβέρσες 

ή ειδικά πλαίσια ανάρτησης φορτίων. 

� Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια 

 Οι τοίχοι των βοηθητικών χώρων της αίθουσας κυστεοσκόπησης (wc-αποδυτήριο, αποστείρωση, 

ουρομετρία), μέχρι το ύψος της ψευδοροφής (2,40-2,70εκ.) θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια 

εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη «GROUP 1», οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, 

γνωστής και επώνυμης εταιρείας, Α΄ διαλογής. Επίσης επενδύσεις πλακιδίων θα γίνουν και πάνω & κάτω 
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από τους νιπτήρες & τους ανοξείδωτους πάγκους σε όλους τους χώρους.  

 Τα πλακίδια θα έχουν διάσταση επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα τοποθετηθούν με 

αρμούς 1-2χιλ., σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με πρόσμικτο βελτιωτικό της 

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή. Η πλήρωση 

των αρμών θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με 

λευκό τσιμέντο ή με υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια.  

 Τέλος, θα γίνει επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και διαμόρφωση οπών για 

την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. Περιλαμβάνεται η πλήρης 

περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, με υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου. 

 Δείγμα του πλακιδίου θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της διάστασης & της 

ποιότητάς του. Οι αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από μία, καθώς και το σχέδιο 

εφαρμογής θα είναι επιλογή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

� Ανακαίνιση  χρωματισμών 

 Σε όλους τους χώρους 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 στα σημεία όπου προηγουμένως έχουν γίνει εργασίες 

αποκατάστασης επιχρισμάτων και στο σύνολο της επιφάνειας όπου θα έχουν πραγματοποιηθεί οι 

εργασίες.  

 Ο χρωματισμός θα γίνει ως εξής :  

 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 (συμπεριλαμβάνονται όλα τα ξύλινα στοιχεία : θυρόφυλλα κλπ.) 

 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 Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι αποχρώσεις, 

που δύνανται να είναι περισσότερες από μία, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.  
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� Χρωματισμός θερμαντικών σωμάτων – σιδηρών στοιχείων 

 Θα γίνει χρωματισμός κάθε είδους προεξοχών σιδηρών στοιχείων (σιδηρές κάσες κουφωμάτων, 

σωληνώσεις, κλπ.) 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. 

β.2.ΔΑΠΕΔΟ : 

� Σιδηρά κατασκευή ενίσχυσης δαπέδου  

  Θα γίνει σιδηρά κατασκευή ενίσχυσης δαπέδου στο τμήμα του χώρου όπου θα στεγασθεί η αναμονή 

ασθενών, το γραφείο ιατρών, η αίθουσα υπερήχων & βιοψιών, το εξεταστήριο 1 και η στάση προκειμένου 

να ενισχυθεί η στατικότητα του δαπέδου. Προτείνεται κατασκευή (κάτω από το επίπεδο του δαπέδου) 

αποτελούμενη από κοιλοδοκούς (ανά 1,20-1,50μ.) ή διατομές Η οι οποίες θα πακτωθούν στην εκατέρωθεν 

τοιχοποιία κατά τη στενότερη διάσταση των χώρων προκειμένου να ενισχυθεί το υπάρχον παλαιό 

δάπεδο. Η παραπάνω προτεινόμενη λύση δύναται να τροποποιηθεί εάν εντοπιστεί θέμα επικινδυνότητας 

σε ό,τι αφορά την κατασκευή. 

  Αναλυτική μελέτη σχετικά με τις λεπτομέρειες του τρόπου κατασκευής (υπολογισμός φορτίων, 

διαστάσεις κοιλοδοκών κλπ.) θα κατατεθεί στην Δ/νση Τεχνικής-Ξενοδ/κης Υπηρεσίας προκειμένου να 

ελεγχθεί από αρμόδιο Πολιτικό Μηχανικό. Η εν λόγω μελέτη θα είναι υπογεγραμμένη από διπλωματούχο 

Πολιτικό Μηχανικό που θα ορίσει ο Ανάδοχος. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη 

αρμόδιου Μηχανικού από την πλευρά του Αναδόχου. (Θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση αυτού 

σχετικά με την στατική επάρκεια της κατασκευής).  

� Εξομάλυνση του υποστρώματος  δαπέδου  

 Όπου πρόκειται να τοποθετηθεί νέο δάπεδο (πλαστικής ύλης), σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, 

θα γίνει εξομάλυνση του υποστρώματος προκειμένου η επιφάνεια, πάνω στην οποία θα επικολληθούν τα 

νέα πλακίδια, να είναι απόλυτα λεία, επίπεδη, στεγνή και καθαρή από σκόνη, κηλίδες μπογιάς, γράσο και 

υλικά συγκόλλησης ή συντήρησης.  

 Όλοι οι επιφανειακοί αρμοί, σκασίματα, πτυχώσεις θα στοκαριστούν. Στις βαθύτερες ρωγμές θα 

χρησιμοποιηθεί επιδιορθωτικό κονίαμα. 24 ώρες μετά το σφράγισμα των ρωγμών, θα περαστεί αστάρι. 

Στη συνέχεια το εφαρμοσθεί ασβεστοκονίαμα εξομάλυνσης με κυκλικές κινήσεις (ξεκινώντας από τα 

σημεία που βρίσκονται σε απόσταση από τις θύρες). 

 Συγκεκριμένα, θα γίνει κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος µε τη μέθοδο του μηχανικού 

τριβείου, θα ακολουθήσει επεξεργασία πλήρους καθαρισµού της επιφάνειας από σαθρά τµήµατα και 

δηµιουργίας πόρων στο υπόστρωµα για τη διείσδυση της στρώσης του ασταριού δαπέδου. Η επιφάνεια 

των δαπέδων θα περαστεί µε κατάλληλο υλικό ώστε να ενισχυθούν και να σταθεροποιηθούν τα επιµέρους 

τµήµατα. Θα ακολουθήσει λείανση µε κατάλληλο ισοπεδωτικό στόκο λείων επιφανειών για επισκευές 
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µικροανωµαλιών σε πάχος τέτοιο ώστε να γίνει πλήρης λείανση του υποστρώµατος.  

 Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σπασίµατα και ρηγµατώσεις θα γίνει απόλυτα κλειστόπορη και χωρίς 

τη δηµιουργία αρµού διάστρωση στρώσης οπλισµού, ενισχυµένη µε Υαλοΰφασµα το οποίο να διαποτιστεί 

µε πολυεστερική ρητίνη, κατάλληλη να απορροφά δυναµικό και στατικό φορτίο.  

 Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία εξομάλυνσης του υποβάθρου, θα 

συνεκτιμηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η κατάσταση αυτού και πριν την τοποθέτηση του νέου 

δαπέδου, θα προηγηθούν εργασίες προετοιμασίας του υποστρώματος με πλύσιμο της επιφάνειας, 

αφαίρεση κηλίδων μπογιάς, γράσου και άλλων υλικών συγκόλλησης ή συντήρησης, με διαλυτικό. Στη 

συνέχεια θα ακολουθήσει τοποθέτηση του δαπέδου με κόλλα ακρυλικής βάσης (ειδική για συγκόλληση 

PVC πάνω σε PVC). 

 Το τελικό δάπεδο θα τοποθετείται τουλάχιστον 24 ώρες μετά το τέλος της διαδικασίας εξομάλυνσης. 

 Για την εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων (λιθοτρίπτης) είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των 

υπαρχόντων χανδάκων του δαπέδου όπου είναι εφικτό, σύμφωνα και με τη μελέτη η/μ εγκαταστάσεων, 

αφού πρώτα καθαριστούν και αποκατασταθούν τα καπάκια τους. Οι υφιστάμενοι χάνδακες που δε θα 

χρησιμοποιηθούν θα πληρωθούν με τσιμέντο και θα τοποθετηθεί το νέο δάπεδο από πάνω.  

� Προμήθεια - τοποθέτηση νέου δαπέδου πλαστικής ύλης. 

 Σε όλους τους χώρους θα γίνει τοποθέτηση νέου δαπέδου πλαστικής ύλης από ετερογενές PVC, 

κατάλληλο για χώρους νοσοκομείου (συγκεκριμένα, προτεινόμενο εργοστασιακά για χώρους λιθοτριψίας  

και ιατρεία).  

 Το δάπεδο θα είναι σε ρολό, άφλεκτο, αντιβακτηριδιακό,  μεγάλης αντοχής σε χημικά οξέα, 

κατάλληλο για νοσοκομεία, γνωστής και επώνυμης εταιρείας, Α΄ διαλογής και με τα παρακάτω ενδεικτικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά : 

- υλικό : ετερογενές PVC 

- συνολικό πάχος (ΕΝ ISO 24346) : 2,10mm  

- με επιφανειακή προστατευτική επεξεργασία για μεγαλύτερη αντοχή (ενδεικτικού πάχους 

0,80mm) 

- βάρος (ΕΝ ISO 23997) : ≥ 3140g/m2 (ελάχιστο βάρος) 

- πλάτος ρολού : 2m περίπου Χ μήκος ρολού : 23m περίπου 

- ολισθηρότητα (DIN 51130) : R9/R10 

- αντοχή στην καταπόνηση από τροχήλατα (ΕΝ 425) & έπιπλα (ΕΝ 424) 

- αντοχή στα χημικά (EN ISO 26987) 

- ηχοαπορρόφηση : ∆lw  6 dB 

- αντίσταση στη φωτιά (ΕΝ 13501-1) : Βfl - s1  

- ηλεκτροστατικά φορτία (ΕΝ1815) ≤ 2,0kV 

- σταθερότητα χρωματισμού στο ηλιακό φως (ΕΝ ISO 105-Β02) ≥  6 
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- συνολική εκπομπή VOC (ISO 16000-9) : ≤ 10 μg/m3 (28ημ.) 

- εκπομπή φορμαλδεΰδης (ISO 16000-3) : < 10 μg/m3 (28ημ.) 

 Κατά την τοποθέτηση του δαπέδου θα χρησιμοποιηθεί κορδόνι με θερμοσυγκόλληση στους 

αρμούς, που θα δημιουργηθούν, προκειμένου να σφραγίσουν καλά τα κενά των αρμών και να 

αποφευχθούν μελλοντικές φθορές. Το κορδόνι θα εφαρμοσθεί αφού περάσουν 24ωρών από την 

τοποθέτηση του δαπέδου. (Γενικά για την τοποθέτηση του δαπέδου, θα πρέπει να εφαρμοσθούν 

επακριβώς οι οδηγίες του προμηθευτή του δαπέδου). 

 Περιλαμβάνονται περιμετρικά αρμοκάλυπτρα όπου υπάρξουν ανισοϋψίες με υπάρχοντα 

γειτνιάζοντα δάπεδα. 

 Θα γίνει αποξήλωση του υπάρχοντος σοβατεπιού και θα τοποθετηθεί περιμετρικά κοίλο σοβατεπί 

του ιδίου υλικού ύψους 10εκ., με στρωτήρα κουρμπαριστό και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά στα 

τελειώματα (κορδόνι, καπάκια, κλπ.) το οποίο θα «γυρίζει» πάνω σε όλα τα επιδαπέδια ερμάρια του 

χώρου. Στις εργασίες περιλαμβάνεται και το γυάλισμα, εάν χρειαστεί. 

 Οι χρωματικές αποχρώσεις (απόχρωση ξύλου : τύπου π.χ. «allover wood white» ή «washed oak 

white» της σειράς ACCZENT UNIK της TARKETT ή άλλης απόχρωσης τύπου «flocons 2 red» της σειράς 

TAPIFLEX EXCELLENCE 80 της TARKETT ή παρόμοιου) που δύνανται να είναι περισσότερες από μια, και το 

σχέδιο τοποθέτησης θα είναι επιλογή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.   

 Επίσης σημειώνεται ότι : 

- Η τοποθέτηση των πλακιδίων δε θα ξεκινήσει έως ότου η εργασία άλλων συνεργείων, 

συμπεριλαμβανομένης και της βαφής, έχει ολοκληρωθεί. 

Ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί στα όρια της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της 

εγκατάστασης.  

Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα πλακίδια θα είναι αλφαδιασμένη. Οι εργασίες θα 

αρχίσουν με τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την επίβλεψη. 

Τα υλικά συγκόλλησης και τα αστάρια που θα χρησιμοποιηθούν θα προδιαγράφονται από τον 

κατασκευαστή των πλακιδίων. Το υλικό συγκόλλησης θα είναι κόλλα ταχείας δράσεως με βάση ακρυλικά 

πολυμερή διαλυμένα στο νερό, μη αναφλέξιμη και αδιάβροχη και δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες σε 

συμφωνία με το DIN 16860 ή ισοδύναμο πρότυπο. Θα απλωθεί με μία χαλύβδινη οδοντωτή σπάτουλα με 

διασταυρούμενο σπατουλάρισμα για να εξασφαλισθεί ένα στρώμα ομοιόμορφου πάχους κόλλας για το 

πλακίδιο. Για την καλύτερη εφαρμογή του δαπέδου θα εφαρμοσθεί κύλινδρος. 

Τα τελειωμένα δάπεδα θα είναι ομαλά χωρίς εξογκώματα, ρωγμές, σπασίματα, πτυχώσεις και 

προεξέχουσες ακμές και θα προσαρμόζονται κομψά στις σωληνώσεις και άλλες εγκαταστάσεις, έπιπλα και 

μηχανήματα ώστε να σχηματίζουν σφιχτό αρμό, χωρίς διάκενα.  

Η κόλλα που περισσεύει θα αφαιρείται. Τα δάπεδα θα παραδοθούν καθαρά από λεκέδες ή σκόνη. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, το περπάτημα σε φρεσκοτοποθετημένο δάπεδο δεν επιτρέπεται 

πριν το πέρας 48 ωρών από την τοποθέτηση και η τοποθέτηση των επίπλων στον χώρο δεν επιτρέπεται 
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πριν το πέρας 72 ωρών από την τοποθέτηση. 

Περιλαμβάνονται περιμετρικά αρμοκάλυπτρα όπου υπάρξουν ανισοϋψίες. 

� Προμήθεια – τοποθέτηση αγώγιμου ελαστικά δαπέδου 

 Στον χώρο της κυστεοσκόπησης θα γίνει επίστρωση νέου πλέγματος χαλκοταινιών, σύνδεση του 

πλέγµατος χαλκοταινιών µε την γείωση του χώρου, και επίστρωση αγώγιµου ελαστικού δαπέδου που θα 

είναι σε μορφή ρολού πλάτους σχεδόν 2 μέτρων µε αγώγιµη κόλλα και την έκδοση πιστοποιητικού 

σύµφωνα µε την οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.  

 Σύμφωνα με τη μελέτη η/μ εγκαταστάσεων, οι ηλεκτρικές αντιστάσεις των δαπέδων κατά το 

πρότυπο EN1081 θα είναι:  

Για την αντίστασή του ως προς την γη R2:  

10ΚΩ < R2  

50KΩ < µέσος όρος τιµών R2  

Για την επιφανειακή αντίστασή του ως προς την γη R3:  

10ΚΩ < R3 < 5ΜΩ  

25ΚΩ < µέσος όρος τιµών R3 < 1ΜΩ  

 Στη συνέχεια θα διαστρωθεί πλέγµα από χαλκοταινίες για τη γείωση του δαπέδου µε βάση τις 

οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών που χρησιμοποιούνται ώστε να επιτευχθούν τιµές αντιστάσεων 

της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.  

Η προς επίστρωση επιφάνεια μετά τον πλήρη καθαρισµό θα επαλειφθεί µε την προτεινόμενη από τον 

κατασκευαστή των υλικών αγώγιµη κόλλα στην αναλογία που προσδιορίζει ο κατασκευαστής. Στην 

συνέχεια θα επικολληθούν λάµες χαλκού (προτεινόμενο πλάτος 2,5cm), αξονικά, σταυροειδή σε μορφή και 

σε τρόπο ώστε ο χαλκός να είναι στο µέσο του πλακιδίου όσο και περιµετρικά του χώρου µε αναµονή για 

σύνδεση µε τη γείωση.  

Οι γειώσεις των επιφανειών να είναι μέχρι 30τ.µ. ξεχωριστές. Οι συνδέσεις µε τις γειώσεις του χώρου θα 

πραγματοποιηθούν µε ειδικούς ακροδέκτες από ηλεκτρολόγο µε εμπειρία και με επίβλεψη από τον 

υπεύθυνο των η/μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.  

Κατόπιν θα διαστρωθεί το νέο αγώγιµο ελαστικό δάπεδο από ομοιογενές PVC σε μορφή ρολού πλάτους 

περίπου 2 μέτρων, πάχους ≥ 2mm, βάρους περίπου 3kgr/τ.µ., αντιανακλαστικό (µατ), άκαυστο, 

αντιµικροβιακό, µε τιµή ηλεκτρικής αντίστασης RA µεταξύ των τιµών 5x104Ω και 106Ω και χρήση αγώγιµης 

κόλλας.  

Το δάπεδο θα διαθέτει πιστοποίηση CE. Το χρώµα του δαπέδου θα είναι επιλογής του Νοσοκομείου και ο 

Ανάδοχος θα διαθέτει ποικιλία ετοιμοπαράδοτων χρωμάτων.  

Οι αρµοί θα συγκολληθούν µε τη μέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε βάση τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή των υλικών, µε τα κατάλληλα αρµοκολλητικά εργαλεία και ειδικό θερµοκολλητικό κορδόνι 

συγκόλλησης κατάλληλων διαστάσεων του ίδιου χρώµατος µε το δάπεδο. Στο τέλος της διαδικασίας 
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αρµοκόλλησης, η περίσσεια του υλικού του αρµού θα αφαιρεθεί σε δυο διαδοχικές φάσεις µε ειδικά 

εργαλεία.  

 

Τα σοβατεπιά θα είναι σε μορφή κοίλων, µε αναδίπλωση επί του δαπέδου (χωρίς αρµούς) µε χρήση 

διαμορφωτικής γωνίας και η ακµή θα προστατεύεται µε ειδικό προφίλ απόληξης.  

Στις εργασίες εγκατάστασης του αγώγιμου δαπέδου της χειρουργικής αίθουσας συμπεριλαμβάνεται και η 

τοποθέτηση δύο (2) ακροδεκτών γείωσης σε αντιδιαμετρικά σημεία του χώρου και σύνδεσης αυτών με 

καλώδιο 10mm² στη μπάρα γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού/ρευματοδοτών της  αίθουσας. 

Κατά τα λοιπά θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή των καλυμμάτων (ύψος, τυχόν 

απαιτούμενα υποστηρίγματα και κατάλληλη διαμόρφωση, κλπ.). Θα πραγµατοποιηθεί προσεκτικό 

φινίρισµα σε όλες τις γωνίες και ακµές.  

Η παραλαβή του δαπέδου θα γίνει μόνο μετά από τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα για την μέτρηση 

αντίστασης ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου, το οποίο θα μετρήσει την αντίσταση των δαπέδων του 

χώρου και θα εκδώσει πιστοποιητικό µε το οποίο να πιστοποιείται η συμμόρφωση των αντιστάσεων του 

χώρου µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Η έκδοση του εν λόγω 

πιστοποιητικού αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

Συνολικά στις εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων 

δαπέδων και χαλκοταινιών, διαμόρφωσης και επιδιόρθωσης του υποστρώματος, τοποθέτησης νέων 

δαπέδων και χαλκοταινιών, οι εργασίες σύνδεσης της χαλκοταινίας με τις αναμονές της γείωσης και κάθε 

άλλη απαραίτητη εργασία για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Συνολικά στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται τα ελαστικά δάπεδα PVC, οι χαλκοταινίες, 

τα σοβατεπί, οι διαμορφωτικές γωνιές, τα προφίλ απόληξης, οι κόλλες και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό 

για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος για την ορθή προσαρµογή των υλικών να κάνει εκ νέου 

μετρήσεις στον χώρο, λόγω του ότι οι διαστάσεις των σχεδίων είναι προσεγγιστικές. 

Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού διαπιστωθεί απόκλιση από τις 

απαιτούµενες προδιαγραφές της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας, το κόστος των εργασιών και 

υλικών αντικατάστασης των δαπέδων εκ νέου και έκδοσης πιστοποιητικών βαραίνει αποκλειστικά των 

Ανάδοχο.  

� Επίστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια & τοποθέτηση σοβατεπί 

 Στους βοηθητικούς χώρους της αίθουσας κυστεοσκόπησης (wc-αποδυτήριο, αποστείρωση, 

ουρομετρία) και σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια θα γίνει επίστρωση με κεραμικά πλακίδια «γρανιτέ» 

α΄ποιότητας οξύμαχα (γκρε), (προτεινόμενες διαστάσεις 20Χ20εκ.) έγχρωμα, αντιολισθητικά με ματ 

επιφάνεια, μηδενικής υδατοαπορροφητικότητας, αντοχής σε απότριψη ”GROUP 4”. Τα πλακίδια θα έχουν 

μεγάλη μηχανική αντοχή και τη μέγιστη αντίσταση σε κάθε είδους φθορά στο πέρασμα του χρόνου.  

 Θα τοποθετηθούν με αρμούς 1-2χιλ., σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου ή με 



 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ     10/17 

 

κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή σε καλά καθαρισμένη επιφάνεια. Το στοκάρισμα των αρμών 

θα γίνει την επομένη της τοποθέτησης με σπάτουλα από λάστιχο και θα επακολουθήσει καθαρισμός των 

επιφανειών με εξειδικευμένα υλικά. Η αρμολόγηση θα γίνει με υδατοστεγές εποξειδικό υλικό, συμβατό με 

τα κεραμικά πλακίδια.  

 Πριν από την τοποθέτηση των πλακιδίων, οι επιφάνειες προς επίστρωση θα περαστούν με 

ασφαλτικό βερνίκι για να δημιουργηθεί φράγμα υδρατμών. Πριν από αυτήν την εργασία θα τοποθετηθεί 

ασφαλτική στεγανωτική ταινία στις γωνίες. Στον αρμό της γωνίας του δαπέδου με τους τοίχους θα 

τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους υλικού και στεγανοποιητική μαστίχη. 

 Συμπεριλαμβάνεται τοποθέτηση σοβατεπί από το ίδιο υλικό. 

 Τέλος, θα γίνει επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών και διαμόρφωση οπών για την 

διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων κλπ. Περιλαμβάνεται η πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, 

τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

 Δείγμα του πλακιδίου θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς του. Οι 

αποχρώσεις, που δύναται να είναι περισσότερες από μία, καθώς και το σχέδιο εφαρμογής θα είναι επιλογή 

της Επίβλεψης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 

β.3. ΟΡΟΦΗ : 

� Κατασκευή ψευδοροφής από πλάκες γυψοσανίδας με εμφανή σκελετό 

 Στους χώρους όπου θα γίνουν καθαιρέσεις των παλαιών ψευδοροφών, θα γίνει κατασκευή 

ψευδοροφής επισκέψιμης και σε ύψη που θα υποδειχθούν επί τόπου από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η ψευδοροφή θα είναι από πλάκες άνθυγρης γυψοσανίδας, διαστάσεων περίπου 60Χ60cm, πάχους 

12,5mm, με βιομηχανική επένδυση από πλενόμενη βινυλική ταπετσαρία υψηλών προδιαγραφών η οποία 

έχει υποστεί αντιμικροβιακή επεξεργασία, άφλεκτη, κατάλληλη για χώρους νοσοκομείων. Θα πρέπει να 

προστατεύει από τη συσσώρευση μικρομορίων στους χώρους και να αποτρέπει το σχηματισμό υγρασίας 

και μικροοργανισμών στην επιφάνειά της (μέθοδος bio-pruf), να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η 

ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η αποκόλληση σωματιδίων (τύπου hygena της KNAUF TILES ή 

ισοδύναμου).  

 Ο σκελετός θα είναι από γαλβανιζέ λαμαρίνα διατομής ανεστραμμένου «Τ» με το εμφανές μέρος του 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Θα αποτελείται από κύριους 

οδηγούς που αναρτώνται από τη δομική οροφή σε απόσταση 120εκ. Στους κύριους οδηγούς θα 

κουμπώσουν οι εγκάρσιοι οδηγοί 120 ή 60εκ. οι οποίοι θα δημιουργήσουν τον επιθυμητό κάναβο 60Χ60εκ. 

όπου θα εδράσουν οι πλάκες ψευδοροφής και τα χωνευτά φωτιστικά καθώς και τα κλιματιστικά σώματα, 

σύμφωνα με τη μελέτη Η/Μ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή ρύθμιση του σκελετού 

ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και οριζοντιότητα. 

 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ψευδοροφή θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα δίκτυα η/μ 

εγκαταστάσεων της οροφής όπως χοάνες , απορροφητήρες, σωληνώσεις κλπ. Και για αυτό το λόγο 
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πιθανόν να απαιτηθεί τοποθέτηση σε διαφορετικά επίπεδα, περιλαμβάνοντας και διαμορφώσεις ειδικού 

τύπου με τμήματα άνθυγρης γυψοσανίδας (κατακόρυφα και οριζόντια) για την κάλυψη των υψομετρικών 

διαφορών. 

 Στους υπόλοιπους χώρους όπου οι ψευδοροφές διατηρούνται, θα γίνει σποραδική αντικατάσταση 

όλων των φθαρμένων / λερωμένων πλακών, μετά από έλεγχο σε όλους τους χώρους, με νέες κατάλληλου 

τύπου, διαστάσεων ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να προσαρμόζονται στους υπάρχοντες σκελετούς 

και να δημιουργούν ομοιογενές σύνολο. Συμπεριλαμβάνεται και η ευθυγράμμιση & ενίσχυση στήριξης του 

σκελετού ώστε να μην δημιουργείται καμπύλωση. 

 Δείγματα των πλακών των ψευδοροφών θα προσκομισθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο 

και έγκριση της ποιότητάς του, πριν την τοποθέτηση. 

 Τυχόν ικριώματα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

β.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ : 

� Λειτουργική αποκατάσταση κουφωμάτων θυρών – παραθύρων 

 Σε όλα τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά (θύρες - παράθυρα) θα γίνει : 

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 για την ύπαρξη μυκήτων ή μούχλας και σποραδική 

επέμβαση με εξειδικευμένο προϊόν για την καταπολέμηση αυτών όπου παρατηρούνται. θα γίνει αφαίρεση 

των φθαρμένων και σαθρών τμημάτων (θυρόφυλλα, κάσες), 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 πορτών και παραθύρων 



 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ     12/17 

 

πρέπει να υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και το πλαίσιο εξαεριστήρων τόσο κατά τη λειτουργία 

τους όσο και στην ανοικτή θέση, 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 θα πρέπει να είναι επαρκούς 

αντοχής για το σκοπό που χρησιμοποιούνται. 

Έλεγχος – αποκατάσταση υαλοπινάκων 

 Θα γίνει έλεγχος των υαλοπινάκων όσον αφορά στην τοποθέτησή τους : 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 (το πάχος του υαλοπίνακα θα πρέπει να 

προσαρμόζεται πάντα στον τύπο της κάσας του φύλλου). 

Λειτουργικές μετατροπές 

 Συμπεριλαμβάνονται λειτουργικές μετατροπές που προκύπτουν από τη νέα διαμόρφωση των χώρων 

όπως αλλαγή στη φορά ανοίγματος θυρών, εάν αυτές κριθούν απαραίτητες από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

� Κατασκευή – τοποθέτηση νέων ανοιγόμενων ξύλινων θυρών με σιδηρά κάσα 

 Πρόκειται για την κατασκευή & τοποθέτηση ανοιγόμενων θυρών ως εξής:  

- τέσσερις (4) μονόφυλλες, με φύλλο διαστάσεων 0,75μ.(πλάτος) Χ 2,20μ.(ύψος) 

- μια (1) δίφυλλη, με φύλλο διαστάσεων 1,60μ.(πλάτος) Χ 2,20μ.(ύψος) 

 Θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : 

- θυρόφυλλα με πλαίσιο από ξυλεία λευκή Σουηδίας καθαρής διατομής 35χιλ. Χ 50χιλ. με ενίσχυση στο 

ύψος της κλειδαριάς με ένα τεμάχιο ξύλου, μάνες Σουηδικές και επένδυση πρεσσαριστή και στις δύο όψεις 

από MDF πάχους 4χιλ. και φορμάικα (αποχρώσεις επιλογής Υπηρεσίας) πάχους 0,09χιλ. 

- ανάρτηση με τρείς κατάλληλους μεντεσέδες επάνω σε μεταλλικές κάσσες 

- κατάλληλες κλειδαριές και αντίστοιχες χειρολαβές βαρέως τύπου, ροζέτες, στόπερ, περσίδες εξαερισμού, 

πλάκες προστασίας, ανάλογα με την θέση και την χρήση, όλα θα είναι απλής μορφής από αλουμίνιο, 

γυαλισμένο και ανοδιωμένο στο φυσικό του χρώμα, ευλόγου μεγέθους και διατομής χειρολαβής 

τουλάχιστον 21χιλ,. 

- κάσσες από λαμαρίνα στραντζαριστή γαλβανισμένη πάχους 2,0  

- κάσσες διαμορφωμένες ώστε να είναι όμοιες με τις υφιστάμενες (να δημιουργείται σκοτία στην επαφή με 

τους τοίχους), με ελαστικό αντικρουστικό και ηχομονωτικό παρέμβυσμα & τζινέτια κάθε 50εκ. για την 

στήριξη στους τοίχους. 
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� Προμήθεια – τοποθέτηση συρόμενων θυρών.  

 Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση δυο (2) νέων θυρών συρόμενων πρεσαριστών με επένδυση 

φορμάικας σε κάσα αλουμίνιου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Α.2 : στο χώρο γραφείου ιατρών  

(πλάτοςΧύψος) και στο αποδυτήριο στον χώρο της λιθοτριψίας, διαστάσεων 0,80Χ2,20μ. (πλάτοςΧύψος).  

Η κύλισή θα είναι λειτουργικά εύκολη και αθόρυβη μέσω ανοξείδωτου μηχανισμού κύλισης οροφής Β.Τ. 

(τύπου SYRTEX). Περιλαμβάνεται επίσης ανοξείδωτη χειρολαβή και μηχανισμό ασφάλισής. 

β.5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :  

���� Αποκατάσταση – προσαρμογή υφιστάμενων ερμαρίων  

 Θα γίνει αποκατάσταση – προσαρμογή υφιστάμενων ερμαρίων. Συγκεκριμένα : 

1. στην αίθουσα κυστεοσκόπησης : θα αποξηλωθεί ο υπάρχον πάγκος με γούρνες και θα τοποθετηθεί νέος 

ενιαίος ανοξείδωτος πάγκος με γούρνες ο οποίος θα στηριχθεί στα υφιστάμενα επιδαπέδια ερμάρια τα 

οποία θα επισκευασθούν και θα στηριχθούν κατάλληλα. Ο πάγκος στο σημείο επαφής με την τοιχοποιία 

(στο πίσω μέρος και ενίοτε στο πλάι) θα έχει υπερύψωση 10εκ. Η εμπρόσθια και ελεύθερη ακμή θα έχει 

προέκταση προς τα επάνω και θα σχηματίζει κανάλι 40χιλ. οριζοντίως και 40χιλ. προς τα κάτω, όπου 

ενσωματώνονται γούρνες, και γυρισμένες προς τα κάτω 40χιλ. και ξανά 15χιλ. σε σχήμα καναλιού, όπου 

δεν υπάρχουν γούρνες. Οι ενσωματωμένες γούρνες, διαστάσεων 45Χ45Χ25εκ., θα ηλεκτροσυγκολληθούν 

με βολταϊκό τόξο σε αδρανή ατμόσφαιρα αργκόν, και οι κολλήσεις θα είναι συνεχείς, όχι πονταριστές, 

χωρίς μηχανικές ατέλειες. Οι πυθμένες των ανωτέρω θα έχουν αρκετή κλίση προς την αποχέτευση και θα 

φέρουν βαλβίδες ανοξείδωτες Ø63. 

2. στην αίθουσα κυστεοσκόπησης, στη στάση αδελφών, και στο εξεταστήριο 1 : θα αποξηλωθούν τα 

πορτάκια των κρεμαστών και επιδαπέδιων ερμαρίων και θα αντικατασταθούν με νέα θυρόφυλλα 

μελαμίνης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

� Κατασκευή - τοποθέτηση ανοξείδωτων πάγκων με ερμάρια μελαμίνης 

 Θα γίνει κατασκευή – τοποθέτηση ανοξείδωτων πάγκων με ερμάρια στους χώρους ιατρείων 

(εξεταστήριο 2 – ουροδυναμικό, αίθουσα λιθοτριψίας, αποστείρωση αίθουσας κυστεοσκόπησης). 

Πρόκειται για μικτή κατασκευή από μελαμίνη και ανοξείδωτο χάλυβα ως εξής : θα γίνει κατασκευή 

κουτιών ερμαρίων με τελείωμα μελαμίνης Α’ ποιότητας (τύπου ΣΕΛΜΑΝ ή παρόμοιου), με πορτάκια 

βακελίτη τα οποία θα «φωλιάσουν» μέσα σε σκελετό ανοξείδωτου χάλυβα από στρατζαριστές διατομές 

(κολωνάκια και τραβέρσες) 40Χ40εκ. και ρυθμιζόμενη έδραση (ποδαρικά). Η επιφάνεια εργασίας και ο 

σκελετός θα είναι ενιαία κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 1,5χιλ. σατινέ, συγκολλημένη σε 

αδρανή ατμόσφαιρα αργκόν με βολταϊκό τόξο και με τα εξής χαρακτηριστικά : 

- Ποδαρικά, σκελετός, και τραβέρσες από σωλήνα τετράγωνης διατομής 40Χ40χιλ. πάχους 1,5χιλ., με 

συνδέσεις συγκολλημένες περιμετρικά για υδατοστεγές κλείσιμο. Τα ποδαρικά θα φέρουν πλαστικά 
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πέλματα με ρύθμιση ± 3εκ. 

- Στο σημείο επαφής με την τοιχοποιία (στο πίσω μέρος και ενίοτε στο πλάι) θα έχουν υπερύψωση 10εκ. 

Όλες οι εμπρόσθιες και ελεύθερες ακμές θα έχουν προέκταση προς τα επάνω και θα σχηματίζουν κανάλι 

40χιλ. οριζοντίως και 40χιλ. προς τα κάτω, όπου ενσωματώνονται γούρνες, και γυρισμένες προς τα κάτω 

40χιλ. και ξανά 15χιλ. σε σχήμα καναλιού σε όλες τις εκτεθειμένες πλευρές όπου δεν υπάρχουν γούρνες.  

- Οι ενσωματωμένες στους πάγκους, γούρνες, διαστάσεων 45Χ45Χ25εκ., θα ηλεκτροσυγκολληθούν με 

βολταϊκό τόξο σε αδρανή ατμόσφαιρα αργκόν, και οι κολλήσεις θα είναι συνεχείς, όχι πονταριστές, χωρίς 

μηχανικές ατέλειες. Οι πυθμένες των ανωτέρω θα έχουν αρκετή κλίση προς την αποχέτευση και θα 

φέρουν βαλβίδες ανοξείδωτες Ø63. 

- Φάσες στη βάση του επίπλου από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 mm γυρισμένο από όλες τις πλευρές 20 

mm σε μορφή καναλιού.  

- Όλα τα εξαρτήματα (πόμολα κλπ.) θα είναι ανοξείδωτα.  

- Ερμάρια από κουτιά μελαμίνης διπλής όψεως α΄ ποιότητας, πάχους 40mm με θερμοσυγκολλημένο PVC 

πάχους 3mm 

- Θύρες ερμαρίων και μετώπες συρταριών από μελαμίνη α΄ ποιότητας, πάχους 19mm με καμπύλο σόκορο. 

- Ρυθμιζόμενα ράφια από μελαμίνη διπλής όψεως πάχους 18mm με θερμοσυγκολλημένο PVC πάχους 

3χιλ.στα σόκορα. 

- Πυθμένες συρταριών από μελαμίνη πάχους 8mm τοποθετημένοι σε γκινισιά. 

- Οι μηχανισμοί κύλισης στα συρτάρια θα είναι αθόρυβοι. 

- Οι μηχανισμοί ανάρτησης στα ανοιγόμενα ντουλάπια θα είναι μεντεσέδες Β.Τ. ισχυρού ελατηρίου, 

χωνευτοί Φ35. 

- Ποδοκίνητοι μηχανισμοί για τις μπαταρίες ή μπαταρίες αγκώνος, μετά από υπόδειξη της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 

 Η όλη κατασκευή θα τοποθετηθεί «χωνευτή» στα υπάρχοντα πλακίδια της τοιχοποιίας. Θα 

κατασκευασθούν εφόσον ληφθούν διαστάσεις επί τόπου από τον Ανάδοχο.  Τα χρώματα των μελαμινών / 

βακελιτών θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι όλες οι συνδέσεις με τα δίκτυα θα γίνουν 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων & την επίβλεψη του υπεύθυνου των Η/Μ. 

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

- Σε όλες τις εργασίες του παρόντος συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων, τα πάσης φύσεως ικριώματα που 

θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και τα εργαλεία για την έντεχνη και ασφαλή 

ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και οι διαδικασίες και δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη 

ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση σε λειτουργία. 

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

συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

- Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια είναι 
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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 ±5%, 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 Επίβλεψης της Δ/νσης 

Τεχνικής Υπηρεσίας. 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

- 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, Μηχανικού ΠΕ (κατά προτίμηση Πολιτικού Μηχ.) ως Επιβλέποντος του έργου. 

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

προσφορά των συμμετεχόντων.  

- 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 Δημοσίου. 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Επίβλεψη  - Μελέτες 

 Ο Μηχανικός που θα έχει ορίσει ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86)  

ανάληψης της ευθύνης για την Επίβλεψη. 

 Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Μελέτη, υπογεγραμμένη από Πολιτικό Μηχανικό η οποία 

θα περιγράφει το κατασκευαστικό σύστημα ενίσχυσης του δαπέδου και θα εκπονήσει Έλεγχο Στατικής 

Επάρκειας του δαπέδου όπου θα τοποθετηθεί ο λιθοτρίπτης, ανάλογα και με τα φορτία αυτού. Θα 

κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 
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 Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών για την επίβλεψη & τις ζητούμενες μελέτες 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. Δείγματα των υλικών 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, θα προσκομισθούν, προ της έναρξης των εργασιών, στην Υπηρεσία για 

έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς τους. Θα συνοδεύονται από όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 

προϊόντος από τον κατασκευαστή. Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα 

προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη 

των εργασιών.  

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 από την οποιαδήποτε φθορά. Όλα τα 

υλικά θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα 

που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους. Θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους και θα 

ελέγχονται κατά την είσοδό τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που 

έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 

 Οποιαδήποτε κατασκευή λερωμένη, σπασμένη και γενικά ελαττωματική δεν γίνεται αποδεκτή. 

 Μετά την περαίωση των εργασιών και πριν την παράδοση του έργου θα πρέπει να γίνει απαραίτητος 

έλεγχος λειτουργίας όλων των κατασκευών, παρουσία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά κάθε στοιχείο κατασκευής (φύλλα ερμαρίου, συρτάρια, πάγκους 

κλπ.) το οποίο εμφανίζει φθορές, χρωματικές αλλοιώσεις ή παραμορφώσεις, καθώς και τους μηχανισμούς 

που δεν εμφανίζουν ομαλή λειτουργία. 

Ασφάλεια Έργου - Προσωπικό  

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

ο Ανάδοχος του Έργου.  

 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. 

 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, κλπ.). 

Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου 

 Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται στις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες και το ακριβές 

χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα καθορισθεί μέσω Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του 

έργου, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

 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 Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη 

φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου.  

ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 ΓΙΑ ΤΗ ∆/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟ∆. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

 

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ-MHX.ΕΜΠ, D.E.A.  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. 
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Μάρτιος 2019

A/A Ένδειξη Εργασιών Μον. 
Μετρ.

Ενδεικτική Ποσότητα Ολική Δαπάνη 
(Ευρώ)

Εργασίες προυπολογισμού
Ι. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ι.α ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

1
Αποξήλωση ελαφρών τοιχοπετάσματων (μη φέρουσα τοιχοποιία), σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή.

m2 9,35

2
Καθαιρέσεις επιστρώσεων τοίχων (πλακίδια), σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή.

m2 52,32

3
Αποξήλωση λεπτών επιστρώσεων δαπέδου (προηγούμενες στρώσεις 
πλαστικού δαπέδου & μοκέττας), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

m2 229,30

4
Καθαίρεση ψευδοροφών, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 
Συμπεριλαμβάνεται η απομάκρυνση των πλακών των ψευδοροφών, που θα 
διατηρηθούν, προκειμένου να γίνουν οι η/μ εργασίες.

m2 164,15

5 Αποξηλώσεις ξύλινου εξοπλισμού,  κλπ. τεμ. 1,00
6 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων τεμ. 1,00
7 Μεταφορά με αυτοκίνητο τεμ. 1,00

ΚΟΣΤΟΣ Ι.α 2.000,00
Ι.β ΤΟΙΧΟΙ

8
Κατασκευές τοιχοδομών από γυψοσανίδα, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή.

m2 54,60

9
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή. 

m2 53,40

10
Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών 
επιφανειών (τοιχοποιίες – οροφή), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 

m2 498,66

ΚΟΣΤΟΣ Ι.β. 7.500,00
Ι.γ ΔΑΠΕΔΑ

11 Σιδηρά κατασκευή ενίσχυσης δαπέδου :
φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς kg 378,714

12
Εξομάλυνση υποστρώματος δαπέδου – δημιουργία ρήσεων, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή.

m2 229,30

13
Προμήθεια – τοποθέτηση αντιολισθηρών κεραμικών πλακιδίων δαπέδου, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

m2 9,65

14 Σοβατεπιά από πλαστική ύλη, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. μμ 166,22

15
Επίστρωση δαπέδου πλαστικής ύλης : αγώγιμου και μη αγώγιμου, σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή. Συμπεριλαμβάνεται η έκδοση πιστοποιητικου 
αντίστασης ελαστικών καλυμμάτων για το αγώγιμο δαπέδο.

m2 229,30

ΚΟΣΤΟΣ Ι.γ. 10.250,00
Ι.δ ΟΡΟΦΕΣ

16

Κατασκευή - τοποθέτηση νέας ψευδοροφής ισόπεδης από άνθυγρη 
γυψοσανίδα αντιμικροβιακής επεξεργασίας (τύπου hygena) σε μεταλλικό 
σκελετό ψευδοροφής, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 
Συμπεριλαμβάνεται ποσότητα πλακών ψευδοροφής προς αντικατάσταση 
των υφιστάμενων λερωμένων – φθαρμένων.

m2 164,15

ΚΟΣΤΟΣ Ι.δ. 3.695,00

ΤΟΥ Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ
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Μάρτιος 2019

A/A Ένδειξη Εργασιών Μον. 
Μετρ.

Ενδεικτική Ποσότητα Ολική Δαπάνη 
(Ευρώ)

Εργασίες προυπολογισμού

ΤΟΥ Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ

Ι.ε ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ

17
Λειτουργική αποκατάσταση κουφωμάτων θυρών - παραθύρων, όλων των 
τύπων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

τεμ. 22,00

18
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (θυρών) με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή.

m2 44,00

19
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (θερμαντικών σωμάτων,  
πυράντοχων θυρών κλπ.), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

κατ’αποκοπη

20
Προμήθεια – τοποθέτηση νέων πρεσσαριστών θυρών σε σιδηρά κάσα 
(ανοιγόμενες : μονόφυλλες ΤΕΜ.4, δίφυλλες ΤΕΜ.1 & συρόμενες : ΤΕΜ.2), 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή

m2 13,86

ΚΟΣΤΟΣ Ι.ε. 3.600,00

Ι.στ ΞΕΝΟΔ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

21

Κατασκευή - τοποθέτηση ανοξείδωτων πάγκων με ερμάρια μελαμίνης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Συμπεριλαμβάνεται και η 
αποκατάσταση – προσαρμογή υφιστάμενων ερμαρίων, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή.

μμ 5,90

ΚΟΣΤΟΣ Ι.στ. 2.100,00

ΙΙ. Η/Μ
ΙΙ.α ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

22
Τροποποίηση υπάρχουσας κατάστασης. Κατασκευή –Τοποθέτηση πριζών και 
διακοπτών. Νέες Παροχές ηλεκτρικής τροφοδότησης – Έλεγχος φωτιστικών 
σωμάτων. 

κατ’αποκοπη
1.500,00

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ.α. 1.500,00
ΙΙ.β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

23

Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης στους χώρους "Εξεταστήριο 1", 
"Εξεταστήριο 2", "Αίθουσα υπερήχων", "Αίθουσα Λιθοτριψίας", "WC", 
"Αποστείρωση" και διευθέτηση του δικτύου στους πάγκους inox στο 
"Εξεταστήριο 2", στην  "Αίθουσα Κυστεοσκόπησης" και στην "Αίθουσα 
Λιθοτριψίας".

2450,00

24

Εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης στον βόρειο τοίχο του κτηρίου και 
σύνδεση του με το υπάρχον φρεάτιο στον κείμενο προάυλειο χώρο. Το δίκτυο 
θα περιλαμβάνει μία κεντρική στήλη που θα καταλήγει σε φρεάτιο και 
οριζόντια τμήματα για σύνδεση με τους χώρους "Εξεταστήριο 1", "Αίθουσα 
υπερήχων" και "Αίθουσα Λιθοτριψίας".

1450,00

25
Εγκατάσταση οριζόντιων αγωγών αποχέτευσης στον νότιο τοιχο και σύνδεσή 
τους στις υπάρχουσες κατακόρυφες στήλες. Τα νέα οριζόντια τμήματα θα 
εξυπηρετούν τους χώρους "Εξεταστήριο 2", "Αποστείρωση" και "WC".

650,00

26
Εκγατάσταση νιπτήρων με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στους χώρους 
"Εξεταστήριο 1" και "Αίθουσα υπερήχων" και σύδεση τους με τις αναμονές 
ύδρευσης και αποχέτευσης.

κατ’αποκοπη 400,00

27
Εγκατάσταση νιτήρα και λεκάνης με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και 
σύνδεση στην ύδρευση και αποχέτευση στον χώρο "WC".

κατ’αποκοπη 400,00

28
Προμήθεια και διευθέτηση όλων των απαραίτητων υλικών και σύνδεση των 
παγκων inox στους χώρους "Εξεταστήριο 2", "Αίθουσα Κυστεοσκόπησης" και 
"Αίθουσα Λιθοτριψίας" με τις αναμονές ύδρευσης και αποχέτευσης

κατ’αποκοπη 200,00

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ.β. 5.550,00
ΙΙ.γ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

κατ’αποκοπη

κατ’αποκοπη

κατ’αποκοπη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εργο :

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΣΤΑΘΜΗ 3

Μάρτιος 2019

A/A Ένδειξη Εργασιών Μον. 
Μετρ.

Ενδεικτική Ποσότητα Ολική Δαπάνη 
(Ευρώ)

Εργασίες προυπολογισμού

ΤΟΥ Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ

Διευθέτηση του απαγωγού της  αποστείρωσης στον χώρο "Αποστείρωση". κατ’αποκοπη 80,00

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ.γ. 80,00

Σύνολο 36.275,00
Προστίθεται ΦΠΑ 8.706,00
Γενικό σύνολο 44.981,00

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, D.E.A.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. 

ΓΙΑ ΤΑ Η/Μ :

I. MANΔΗΛΑΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ

Συμπεριλαμβάνονται:
• Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.
• Ικριώματα, σκάλες καθώς και όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.                                                                                            • 
Υπηρεσίες Μηχανικού, σύμφωνα και με το άρθρο για την Επίβλεψη-Μελέτες της παρ. 5 σχετικά με τις Υποχρεώσεις Αναδόχου
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