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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

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

χρησιμοποιηθούν καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες για την αντικατάσταση των υφιστάμενων 

πάγκων – νεροχυτών στις τοπικές μονάδες διανομής γευμάτων των νοσηλευτικών τμημάτων της 

πτ. ΠΑΤΕΡΑ και συγκεκριμένα στους χώρους του 4ου Γ, 4ου Δ, 5ου Γ, 5ου Δ, 6ου Γ, 6ου Δ, 7ου Γ, 

7ου Δ, 8ου Γ, 8ου Δ. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

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. Oι χώροι εργασιών θα σφραγισθούν ερμητικά, με ευθύνη του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Λοιμώξεων, για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των 

όμορων χώρων. 

α. Προσεκτική αποξήλωση υφιστάμενων πάγκων μελαμίνης. 

Θα αποξηλωθούν όλα τα υπάρχοντα επιδαπέδια ερμάρια, πάγκοι, νεροχύτες κλπ. μετά από συνεννόηση 

με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, και θα απομακρυνθούν τα προϊόντα αποξήλωσης. Ό,τι από τον υπάρχοντα 

εξοπλισμό θα επαναχρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί σε χώρο, που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία μας. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την διατήρηση των υπαρχόντων πλακιδίων της τοιχοποιίας. 

Στις εργασίες περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων & αποκατάσταση 

σοβάδων & πλακιδίων τοίχου όπου υπάρξει ανάγκη. 

Τα προϊόντα αποξήλωσης θα απομακρυνθούν από το εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου. 
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β. Αποξήλωση υπαρχόντων λεπτών επιστρώσεων τοίχου 

Θα γίνει αποξήλωση των λεπτών επιστρώσεων τοίχου (πλακίδια τοίχου) στην τοιχοποιία («καθρέπτη») 

πάνω από τον πάγκο και έως τα κρεμαστά ερμάρια. 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 - προσαρμόζονται (σωληνώσεις, δίκτυα, 

κλπ.) μετά από έγκριση της Επίβλεψης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και θα γίνεται απομάκρυνση 

των προϊόντων καθαιρέσεων. 

 2.Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

α. Κατασκευή - τοποθέτηση ανοξείδωτων επιδαπέδιων ερμαρίων. 

Θα γίνει κατασκευή και τοποθέτηση ανοξείδωτων επιδαπέδιων ερμαρίων στους χώρους των κουζινών, 

σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια (Λ.1, Λ.2). Πρόκειται για κατασκευή εξολοκλήρου ανοξείδωτη με τα 

εξής χαρακτηριστικά : 

Σκελετός ανοξείδωτου χάλυβα από στρατζαριστές διατομές (κολωνάκια και τραβέρσες) 40Χ40εκ. πάχους 

1,5χιλ. με συνδέσεις συγκολλημένες περιμετρικά για υδατοστεγές κλείσιμο. 

Επιφάνεια εργασίας και σκελετός θα αποτελούν ενιαία κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 

18/10 πάχους 1,5χιλ. σατινέ, συγκολλημένη σε αδρανή ατμόσφαιρα αργκόν με βολταϊκό τόξο 

Γούρνες πρεσσαριστές χωρίς ραφή, 50x40x28εκ. με βαλβίδες ανοξείδωτες Ø63. 

Θύρες ερμαρίων ανοιγόμενες περιστροφικές διπλών τοιχωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1mm 

εσωτερικά και εξωτερικά. 

Ρυθμιζόμενη έδραση (ανοξείδωτα ποδαρικά) με πλαστικά πέλματα με ρύθμιση ± 3εκ. 

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. 

Στο σημείο επαφής με την τοιχοποιία (στο πίσω μέρος και ενίοτε στο πλάι) θα έχουν υπερύψωση 15-20εκ. 

περίπου. 

Η όλη κατασκευή θα τοποθετηθεί «χωνευτή» στα υπάρχοντα πλακίδια της τοιχοποιίας αφού γίνει 

καθαίρεση με προσοχή της πρώτης σειράς πλακιδίων. 

Θα κατασκευασθούν εφόσον ληφθούν διαστάσεις σε κάθε χώρο κουζίνας, επί τόπου από τον Ανάδοχο.   
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β. Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια 

Στην τοιχοποιία («καθρέπτη») πάνω από τον πάγκο και έως τα κρεμαστά ερμάρια των κουζινών θα 

γίνει επένδυση με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη, γνωστής και 

επώνυμης εταιρείας, Α΄ διαλογής. 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. Συμπεριλαμβάνεται περιμετρική στεγανοποίηση του πάγκου με ακρυλική 

μαστίχη. 

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 Επίβλεψης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Α. Προ της έναρξης των εργασιών, θα γίνει επιβεβαίωση των σχεδίων από τη Διεύθυνση Τεχνικής 

Ξενοδ/κης Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση με τους χρήστες. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη 

φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου. 

Β. 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, ώστε να ληφθούν με ακρίβεια οι κατασκευαστικές διαστάσεις επί τόπου. 

Γ. 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. 

Δ. Τα στοιχεία των εντοιχισμένων / σταθερών επιπλώσεων θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του 

προμηθευτή. Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται μόνο εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης από 

ειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση έμπειρου επιβλέποντα του αναδόχου. 
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Ε. Οι αποχρώσεις όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας μας. 

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

φορείς και η εταιρία προμήθειας – κατασκευής θα έχει πιστοποίηση. 

ΣΤ. 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. Γι’ αυτό το λόγο, πριν την έναρξη των 

εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ερμητικής απομόνωσης των χώρων 

όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες, ώστε να μην οχλούνται με κανέναν τρόπο, οι παρακείμενοι χώροι.  

Ζ. 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 (κάλυμμα κ.λπ.) από την 

οποιαδήποτε φθορά.  

Η. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου θα είναι αυστηρά περιορισμένος και θα καθοριστεί μετά από 

συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος, αρχικά, σε διάστημα πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, μετά την λήψη της κατακυρωτικής επιστολής, οφείλει να καταθέσει ακριβές 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών (αναλυτικά για κάθε τμήμα ξεχωριστά) προς έγκριση από τη 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση για απόλυτη τήρηση του παραπάνω 

εγκεκριμένου προγραμματισμού, η οποία και θα αποτελεί κριτήριο επιλογής του Αναδόχου, επί ποινή 

αποκλεισμού. Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών σε κάθε Νοσηλευτικό Τμήμα δεν θα ξεπερνά τις δυο 

(2) εργάσιμες ημέρες. Επομένως ο συνολικός χρόνος θα ανέλθει στις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες για το 

σύνολο των Τμημάτων. 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

α. 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 επίσημα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης 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. 

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

γ. Μετά την περαίωση των εργασιών και πριν την παράδοση των εργασιών, θα πρέπει να γίνει 

απαραίτητος έλεγχος λειτουργίας όλων των υλικών, παρουσία της Τεχνικής 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. 
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δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, γραπτή βεβαίωση 

καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, διάρκειας τουλάχιστον δυο 

(2) ετών. 

ε.  Για διευκρινήσεις σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν 

ή για παραδρομές της Τεχνικής Περιγραφής, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και 

πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στην 

αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις - πληροφορίες που θα δοθούν, εκ των 

υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

στ. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, μεταξύ του Αναδόχου και του Νοσοκομείου, σχετικά με την ποιότητα των 

υλικών και των εργασιών, υπερισχύει η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

5. 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 (θα κατατεθεί σχετική Υ.Δ. Ν.1599/86 επί ποινή αποκλεισμού). Εάν, αφού 

μελετήσουν την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε 

ασυμφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Διεύθυνση Τεχνικής 

Υπηρεσίας η οποία οφείλει να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.  

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.  

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τα πιστοποιητικά ελέγχου και 

ποιότητας που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες καθώς και η δέσμευση στο χρονικό διάστημα 

υλοποίησης των εργασιών. 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
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 ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής                  ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤ. ΠΑΤΕΡΑ 
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ (4ος Γ, 4ος Δ, 5ος Γ, 5ος Δ, 6ος Γ, 6ος Δ, 7ος Γ, 7ος Δ, 8ος Γ, 8ος Δ)

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" - Ν.Π.Δ.Δ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

A/A Ένδειξη Εργασιών Μον. 
Μετρ.

Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(Ευρώ)

Μερική Δαπάνη  
(Ευρώ)

Ολική Δαπάνη 
(Ευρώ)

Ι. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1
 Αποξήλωση και απομάκρυνση πλακιδίων τμηματικά 
(πάνω & περιμετρικά του πάγκου)

m2 22,80 5,31 121,07

2
Αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου
πάγκου με νεροχύτες & των επιδαπέδιων ερμαρίων
αυτού (ΤΕΜ.10)

m2 42,50 7,32 310,93

3
Προμήθεια - τοποθέτηση νέου ανοξείδωτου πάγκου
με νεροχύτες και ερμάρια - συρτάρια & σοβατεπί
IΝΟΧ

τεμ. 10,00 2 400,00 24 000,00

4
Προμήθεια - τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων
τοίχου. Συμπεριλαμβάνεται η στεγανοποίηση του
πάγκου.

m2 22,80 46,08 1 050,62

ΚΟΣΤΟΣ Ι 25 482,62
ΙΙ. Η/Μ

1 Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης τεμ. 10,00 80,00 800,00

2 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης (ζεστού – κρύου) τεμ. 10,00 80,00 800,00
3 Διευθέτηση ανενεργών δικτύων τεμ. 10,00 53,03 530,28

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής                  ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤ. ΠΑΤΕΡΑ 
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ (4ος Γ, 4ος Δ, 5ος Γ, 5ος Δ, 6ος Γ, 6ος Δ, 7ος Γ, 7ος Δ, 8ος Γ, 8ος Δ)

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" - Ν.Π.Δ.Δ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

A/A Ένδειξη Εργασιών Μον. 
Μετρ.

Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(Ευρώ)

Μερική Δαπάνη  
(Ευρώ)

Ολική Δαπάνη 
(Ευρώ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4
Προμήθεια -τοποθέτηση μπαταριών (κατάλληλων για
επαγγελματική κουζίνα) 

τεμ. 10,00 200,00 2 000,00

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ 4 130,28

Σύνολο 29 612,90
Προστίθεται ΦΠΑ 24,00% 7 107,10
Γενικό σύνολο 36 720,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : ΓΙΑ ΤΑ Η/Μ :

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Α.ΑΓΓΕΛΑΚΗ Ε. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, D.E.A. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  : 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ

Περιλαμβάνονται:
* Όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 
και επιστήμης.
** Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
*** Το εργολαβικό όφελος και όλες οι νόμιμες κρατήσεις (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.)
**** 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.

-        Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Επίβλεψης της Υπηρεσίας.

- Η κατασκευή θα ξεκινήσει αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου από τον Ανάδοχο. 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.


