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2 ΣΤΑΘΜΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τον τρόπο κατασκευής και τις γενικές προδιαγραφές
των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και τις απαιτούµενες εργασίες για την
ανακατασκευή των υγρών χώρων (wc, αποθήκη & χώρος πλύσεων) της Μονάδας
Μεταµόσχευσης Οργάνων (Μ.Μ.Ο.), στην 2η στάθµη του Παλαιού Κτιρίου.
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.

Ι.

Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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. O χώρος
εργασιών θα σφραγισθεί ερµητικά, µε ευθύνη του Αναδόχου, για ηχοµόνωση και προστασία
από την σκόνη, των όµορων χώρων και η εξέλιξη των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων,


Καθαιρέσεις ελαφρών τοιχοπετασµάτων µετά των θυρών τους
Θα γίνει καθαίρεση ελαφρών τοιχοπετασµάτων, σύµφωνα µε το σχέδιο καθαιρέσεων της

µελέτης (βλ. σχ.Α.1). Η καθαίρεση θα γίνει µε προσοχή ώστε να µην επηρεαστεί η
επιπεδότητα και η ασφαλής στήριξη της ψευδοροφής.
Θα αποξηλωθούν όλα τα υλικά που κρίνονται άχρηστα (σωληνώσεις, δίκτυα, κλπ.) Στη
συνέχεια θα γίνει αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων µε ευθύνη του Αναδόχου και
µετά από ενηµέρωση της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση
των τοιχοποιιών, όπου χρειαστεί.
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Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρούµενων τµηµάτων θα αποκαθίστανται προκειµένου να
είναι λείες, καθαρές και πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και
στηριγµάτων.
Συµπεριλαµβάνεται και η προσεκτική αποξήλωση τριών (3) θυρών (2 ανοιγόµενες, 1
συρόµενη) οι οποίες θα φυλαχθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη ∆/νση Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Όλες οι εργασίες καθαιρέσεων θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη αρµόδιου 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 προκειµένου να εξασφαλίσει την στατική επάρκεια της
κατασκευής και θα καταθέσει έγγραφη βεβαίωση στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
 Καθαίρεση ψευδοροφής
Στους υγρούς χώρους (wc, αποθήκη & χώρος πλύσεων) θα γίνει καθαίρεση ψευδοροφών
µετά του σκελετού ανάρτησης τους και αποµάκρυνση των υλικών καθαίρεσης µε ευθύνη του
Αναδόχου.
 Καθαίρεση κεραµικών πλακοστρώσεων δαπέδου & προετοιµασία υποστρώµατος
Σε όλους τους υγρούς χώρους (wc, αποθήκη & χώρος πλύσεων) θα καθαιρεθούν τα
κεραµικά πλακίδια µετά του κονιάµατος στρώσεως αυτών. Θα γίνει αποµάκρυνση των υλικών
καθαίρεσης µε συνεργεία και µε ευθύνη του Αναδόχου.
Στη συνέχεια θα γίνει προετοιµασία του υποστρώµατος για την τοποθέτηση του νέου
δαπέδου. Η επιφάνεια, πάνω στην οποία θα επικολληθούν τα νέα πλακίδια, θα πρέπει να
είναι απόλυτα λεία, επίπεδη, καθαρή και στεγνή, χωρίς κατάλοιπα υλικών.
Θα οµαλοποιηθεί µε ρητινούχο αυτοεπιπεδούµενο υλικό ταχείας πήξεως (τύπου
ULTRAPLAN ECO της MAPEI ή παρόµοιου τύπου) ώστε να µην παρουσιάζονται ανισοϋψίες
και να διαµορφωθούν, σύµφωνα µε τη µελέτη Η/Μ, ρήσεις προς τα σιφώνια.
 Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου
Θα γίνει καθαίρεση των υπαρχόντων πλακιδίων τοίχου σε όλους τους υγρούς χώρους
(wc, αποθήκη & χώρος πλύσεων). 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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και θα γίνεται αποµάκρυνση των
προϊόντων καθαιρέσεων, µε ευθύνη του Αναδόχου.
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ΙΙ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΙΙ.α.ΤΟΙΧΟΙ:


Κατασκευή τοιχοπετασµάτων 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 που θα εκτείνεται από το δάπεδο
έως την οροφή. Όπου γίνεται διάτρηση της ψευδοροφής, αυτή θα εκτελείται µε επιµέλεια.
Στρατζαριστές κολώνες θα τοποθετηθούν κατά κύριο λόγο εκατέρωθεν των θυρών, στα
σηµεία που σχηµατίζονται γωνίες, στις επαφές µε την τοιχοποιία καθώς και όπου αλλού κριθεί
απαραίτητο από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την ασφαλή στήριξη των χωρισµάτων.
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. Το ύψος τους θα κυµαίνεται ανάλογα µε τον
χώρο.
Οι τοίχοι θα παραδοθούν βαµµένοι.
Σηµειώνεται ότι όλες οι κατακόρυφες ακµές των εσωτερικών τοίχων ξηράς δόµησης θα
προστατευθούν από ειδικά γωνιόκρανα γαλβανιζέ, προτεινόµενα από τον κατασκευαστή του
συστήµατος. Τα γωνιόκρανα αυτά θα στοκαριστούν, ώστε η τελική επιφάνεια των τοίχων να
είναι ενιαία και χωρίς προεξοχές.


Επένδυση τοίχων µε κεραµικά πλακίδια
Θα γίνει επένδυση τµηµάτων τοίχων έως ύψος 2,40µ. σε όλους τους υγρούς χώρους (wc,

αποθήκη & χώρος πλύσεων). Η επένδυση θα γίνει 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 1 έως 2 mm, 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 µε τσιµεντοκονίαµα των
600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό
αντιβακτηριδιακό 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 Επιβλέπουσα
Υπηρεσία. Οι αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από µία, θα είναι επιλογή της
Υπηρεσίας.


Χρωµατισµός τοιχοποιιών / κουφωµάτων µε αντιµικροβιακή βαφή προστασίας

νοσηλευτικών εγκαταστάσεων
Όλες οι κατακόρυφες επιφάνειες της Μονάδας, εσωτερικά και εξωτερικά των, υπό
διαµόρφωση, υγρών χώρων, που µένουν χωρίς επίστρωση πλακιδίων, θα χρωµατιστούν µε
αντιµικροβιακό χρώµα βάσεως νερού, µη φθίνουσας απόδοσης, βασισµένο σε νανοµόρια
αργύρου, κατάλληλο για την προστασία και την επεξεργασία εσωτερικών επιφανειών
νοσηλευτικών χώρων, οικολογικό, άκαυστο, πιστοποιηµένο για την αντιµικροβιακή του δράση.
Η προπαρασκευή των επιφανειών θα γίνει ως εξής :
- Καθαρισµός όλων των κατακόρυφων επιφανειών και απόξεση για αποµάκρυνση
υπολοίπων επιστρώσεων χρωµάτων
- Επί ελαιοχρωµάτων, αστάρωµα, σπατουλάρισµα σε δύο διασταυρούµενες
στρώσεις, ένα χέρι βελατούρα, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα.
- Επί υδροχρωµάτων, τρίψιµο, στοκάρισµα και εξοµάλυνση της επιφάνειας, ένα χέρι
βελατούρα, τρίψιµο µε υαλόχαρτο.
Ο χρωµατισµός θα γίνει σε δύο επάλληλες στρώσεις αντιµικροβιακής βαφής. 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.
Συµπεριλαµβάνεται η προετοιµασία του υποστρώµατος και η επισκευή επιχρισµάτων
όπου καθίσταται απαραίτητο.
Τα χρώµατα θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι
αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από µία, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.
Στις εργασίες περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά, ικριώµατα καθώς και οι
χρωµατισµοί κάθε είδους προεξοχών, σωληνώσεων και θερµαντικών σωµάτων καθώς και
των νέων εσωτερικών κουφωµάτων των, υπό διαµόρφωση, υγρών χώρων.
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ΙΙ.β. ∆ΑΠΕ∆Ο:
 Επίστρωση δαπέδου µε κεραµικά πλακίδια
Σε όλους τους υγρούς χώρους (wc, αποθήκη & χώρος πλύσεων) θα γίνει επίστρωση µε
κεραµικά πλακίδια «γρανιτέ» α΄ποιότητας οξύµαχα (γκρε), (προτεινόµενες διαστάσεις
30Χ30εκ.) 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 1χιλ., σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450kg τσιµέντου
ή µε 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.
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.
∆είγµα 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 Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
ΙΙ.γ. ΟΡΟΦΗ :


Κατασκευή ψευδοροφής από πλάκες γυψοσανίδας µε εµφανή σκελετό.
Στους υγρούς χώρους (wc, αποθήκη & χώρος πλύσεων) θα γίνει κατασκευή ψευδοροφής

από πλάκες άνθυγρης γυψοσανίδας, διαστάσεων 60Χ60cm, πάχους 15mm, µε βιοµηχανική
επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας υψηλών προδιαγραφών, άφλεκτη, ηχοαπορροφητική. Θα
πρέπει να προστατεύει από τη συσσώρευση µικροµορίων στους χώρους και να αποτρέπει το
σχηµατισµό υγρασίας και µικροοργανισµών στην επιφάνειά της (κατηγορίας τύπου Knauf
Tiles Hygena ή παρόµοιου).
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 ανά 120εκ. Στους
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κύριους οδηγούς θα κουµπώσουν οι εγκάρσιοι οδηγοί και θα δηµιουργηθεί ο επιθυµητός
κάναβος 60Χ60εκ. όπου θα εδράσουν οι πλάκες ψευδοροφής και τα χωνευτά φωτιστικά.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή ρύθµιση του σκελετού ανάρτησης για
πλήρη επιπεδότητα και οριζοντιότητα.
Το ύψος τοποθέτησης των ψευδοροφών από το τελειωµένο δάπεδο θα υποδειχθεί επί
τόπου από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κάθε χώρου, αλλά σε
ουδεµία περίπτωση δε θα είναι µικρότερο από 2,30µ.
Επίσης θα ισχύουν τα εξής :

-

Όλα τα ειδικά τεµάχια που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή, δηλ. σκελετός
ανάρτησης, αναρτήρες, γωνιακά στηρίγµατα και άλλα µικροεξαρτήµατα µατίσµατος,
διασταύρωσης, στερέωσης (κλιπς), σύνδεσης, µόρφωσης αρµών κλπ. θα είναι από
στρατζαριαστές διατοµές γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου, πάχους τουλάχιστον 0,6χιλ.

-

Όλα τα στοιχεία από χάλυβα, εκτός από τον προαναφερθέντα γαλβανισµό, θα
προστατεύονται και από στρώση εποξειδικού υλικού.

-

Οι διαστάσεις και οι συνδέσεις των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να διαµορφώνονται µε
τρόπο ώστε να επιτρέπουν τις θερµοκρασιακές µεταβολές χωρίς να δηµιουργούνται
σηµαντικές καταπονήσεις ή παραµορφώσεις.

-

Η ψευδοροφή θα περιλαµβάνει τις απαραίτητες υποδοχές εγκατάστασης φωτισµού,
στοµίων αερισµού ή κλιµατισµού, οθονών φωτισµού ή και διαφόρων ειδών οδηγών
µηχανηµάτων κλπ. Οι ψευδοροφές νοούνται τελειωµένες µε όλα τα εξαρτήµατά τους και
µε ενσωµατωµένα τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να είναι χωνευτά, όπως
φωτιστικά

σώµατα,

µεγάφωνα,

στόµια

κλιµατισµού,

ανιχνευτές

φωτιάς,

στόµια

καταιονισµού κ.λ.π.
Συµπεριλαµβάνεται η αποκατάσταση της υπάρχουσας ψευδοροφής, περιµετρικά των υπό
διαµόρφωση υγρών (εξωτερικά, στους γύρω χώρους όπου επηρεάζονται). Αυτή θα
περιλαµβάνει επισκευή - ενίσχυση στήριξης και έλεγχο επιπεδότητας ψευδοροφής.
Αντικατάσταση φθαρµένων - λερωµένων πλακών 120Χ60εκ. (ή και άλλων µεγεθών) µε νέες
πλάκες κατάλληλες για χώρους νοσοκοµειακών µονάδων.
ΙΙ.δ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ:
 Προµήθεια - τοποθέτηση νέων ανοιγόµενων θυρών
Θα γίνει προµήθεια και τοποθέτηση :

-

δυο (2) ανοιγόµενων ξύλινων θύρων διαστάσεων 0,85mΧ2,20m µε κάσα δροµική

-

δυο (2) ανοιγόµενων ξύλινων θύρων διαστάσεων 0,75mΧ2,20m µε κάσα δροµική
Θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :
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- 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 επένδυση φορµάικας
(αποχρώσεις επιλογής Υπηρεσίας) πάχους 0,09χιλ.
- ανάρτηση µε κατάλληλους µεντεσέδες επαρκούς στήριξης
- 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.
- ξύλινη κάσα µε διατοµή ανάλογη µε το πάχος του τοίχου και των τελειωµάτων του
(επιχρισµάτων ή πλακιδίων κ.λ.π.).
ΙΙ.ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
 Κατασκευή - τοποθέτηση κρεµαστού ερµαρίου µελαµίνης
Θα γίνει κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) κρεµαστού ερµαρίου µελαµίνης σε εσοχή
της τοιχοποιίας της νέας διαµόρφωσης του χώρου. Πρόκειται για ερµάριο µελαµίνης α’
ποιότητας (βλ. σχέδιο Ε.1) και µε τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Ερµάριο από κουτί µελαµίνης διπλής όψεως α΄ ποιότητας, πάχους 40mm µε
θερµοσυγκολληµένο PVC πάχους 3mm

•

Θύρες ερµαρίων από µελαµίνη α΄ ποιότητας, πάχους 19mm.

•

Ρυθµιζόµενα

ράφια

από

µελαµίνη

διπλής

όψεως

πάχους

18mm

µε

θερµοσυγκολληµένο PVC πάχους 3χιλ.στα σόκορα.
•

Οι µηχανισµοί ανάρτησης στα ανοιγόµενα ντουλάπια θα είναι µεντεσέδες Β.Τ. ισχυρού
ελατηρίου, χωνευτοί Φ35.

•

Όλα τα εξαρτήµατα (χειρολαβές κλπ.) θα είναι ανοξείδωτα.

•

Συµπεριλαµβάνεται κλειδαριά.
Οι ενδεικτικές διαστάσεις αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο Ε.1. Η κατασκευή θα

ξεκινήσει εφόσον ληφθούν µε ακρίβεια οι διαστάσεις επί τόπου από τον Ανάδοχο. Τα
χρώµατα των µελαµινών θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας.
 Προµήθεια ανοξείδωτης επιδαπέδιας ραφιέρας
Θα γίνει προµήθεια & τοποθέτηση ανοξείδωτης επιδαπέδιας ραφιέρας µε ενδεικτικές
διαστάσεις 115cm(µήκος) Χ 30cm(βάθος) Χ 100cm(ύψος) και σύµφωνα µε το συνηµµένο
σχέδιο Ε.2 της µελέτης. Η κατασκευή θα ξεκινήσει εφόσον ληφθούν µε ακρίβεια οι διαστάσεις
επί τόπου από τον Ανάδοχο.
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2. Β. Η/Μ ΕΡΓΑΣ ΙΕΣ
Ι.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Προβλέπονται αποξηλώσεις των παλαιών υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και
κατασκευή νέων για τη λειτουργία, σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια :
-

Χώρου µποχούµ µε δύο (2) γούρνες

-

Χώρου µε λειτουργία δύο (2) wc, µια (1) ντουζιέρα και δύο (2) νιπτήρων

2.

Τα δίκτυα ύδρευσης θα είναι κατασκευασµένα από χαλκό µε τα αντίστοιχα όργανα διακοπής
στην αρχή κάθε συσκευής.

3.

Τα δίκτυα αποχέτευσης (θα συνδεθούν στη σηµερινή υπάρχουσα στήλη) θα είναι
κατασκευασµένα από PVC αναλόγου διατοµής, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΤΟΤΕΕ.

4.

Τα είδη υγιεινής θα παρέχει το Νοσοκοµείο από το απόθεµά του και ο Ανάδοχος οφείλει να τα
συνδέσει στα νέα δίκτυα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ∆εν προβλέπεται τροποποίηση στο δίκτυο Κλιµατισµού και Ιατρικών Αερίων.
ΙΙ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Στο σηµερινό δίκτυο εξαερισµού υπάρχουν δύο µόνο στόµια απαγωγής, ένα στο χώρο
µποχούµ και ένα στον χώρο των wc.
Με τη νέα διάταξη – λειτουργία των χώρων παραµένει το δίκτυο που αφορά το χώρο
µποχούµ, αλλά για τον χώρο των wc – ντουζιέρας προβλέπεται τροποποίηση του υπάρχοντος
δικτύου και τοποθέτηση δύο (2) νέων στοµίων απαγωγής και σύνδεση µε τον υπάρχοντα Αξονικό
Ανεµιστήρα.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και τα απαιτούµενα δίκτυα αεραγωγών (από γαλβανισµένη
λαµαρίνα ή εύκαµπτο αεραγωγό).
ΙΙΙ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προβλέπονται

µικρές

τροποποιήσεις

του

υπάρχοντος

ηλεκτρικού

δικτύου

για

να

τροφοδοτηθούν κυρίως οι νέοι χώροι wc – ντουζιέρα. Αναλυτικά :
-

Αποξήλωση τµήµατος ηλεκτρικού δικτύου

-

Κατασκευή νέου για την τροφοδότηση των τριών (3) χώρων στο νέο συγκρότηµα υγρών
χώρων

-

Τροποποίηση δικτύου στο χώρο µποχούµ

-

Τοποθέτηση ρευµατοδοτών – διακοπτών στους υγρούς χώρους

-

Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων στους υγρούς χώρους
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-

Έλεγχος φωτιστικών σωµάτων όλου του χώρου της Μονάδας και στη συνέχεια αποκατάσταση
λειτουργίας αυτών : αντικατάσταση λαµπτήρων (ενιαία ένταση και απόχρωση), αντικατάσταση

-

φθαρµένων – σπασµένων καλυµµάτων όλα κατάλληλα για χώρους Μονάδων και
αποκατάσταση βλαβών (πιθανόν και αντικατάσταση χαλασµένων φωτιστικών).

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
- Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα
συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου.
- Η επιµέτρηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια είναι ενδεικτική. Γι
αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον
Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει
πραγµατικών µεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη
ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες δύναται να αυξοµειωθούν κατά ποσοστό έως ±7%, χωρίς αυτό
να επηρεάσει την τιµή της προσφοράς η οποία και θα δοθεί κατ΄ αποκοπή και θα
περιλαµβάνει όλα τα υλικά, 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. Εάν, αφού µελετήσουν την τεχνική
περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυµφωνία, θα
πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία.
- Η τιµή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή, και θα περιλαµβάνει όλα τα υλικά, µικροϋλικά, τις
ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις µόνιµες κρατήσεις υπέρ του
∆ηµοσίου.
- Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η έγγραφη δέσµευση του
εργολάβου, επί της προσφοράς του, για περαίωση των εργασιών εντός της καθορισµένης
Προθεσµίας Εκτέλεσης Έργου.
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5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
α. Προ της έναρξης των εργασιών
O Ανάδοχος υποχρεούται, προ της έναρξης των εργασιών, να καταθέσει πιστοποιητικό
εγγραφής στο ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) ή εγγραφής στο νοµαρχιακό
Μητρώο, πιστοποιητικά εγγραφής στο ΙΚΑ για το εν λόγω έργο (έντυπο απόδοσης µητρώου –
καταβολή εισφορών – κατάσταση εργαζοµένων) καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τον
Επιβλέποντα Μηχανικό από την πλευρά του Αναδόχου και πιστοποιητικό εγγραφής του στο
ΤΕΕ.
β. Εργασίες Χαράξεων & Επιµετρήσεων
'Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα
γίνονται µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι’ αυτό, όλα τα
ενδεδειγµένα όργανα και µέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο προσωπικό, υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα Μηχανικού αυτού.
γ. Ποιότητα Υλικών
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από τους
αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές
τυποποιήσεις

και

προδιαγραφές

(CE-marking

κλπ).

Θα

προσκοµίζονται

στο

έργο

συσκευασµένα και προστατευµένα µε περιτύλιγµα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση
και εκφόρτωση τους και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
δ. Προστασία Υλικών, Έργων & Εγκαταστάσεων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει µε απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και µέχρι τέλος
του έργου τις έτοιµες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις µε κάθε τρόπο (τσιµεντάρισµα,
κάλυµµα, βαφές µεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.) από την οποιαδήποτε φθορά.
ε. Μεταφορές
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά και η επανατοποθέτηση του
κινητού εξοπλισµού των χώρων.
στ. Ασφάλεια Έργου
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του
έργου και των εργαζοµένων, είναι ο Ανάδοχος του Έργου.
ζ. Προθεσµία Εκτέλεσης Έργου
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ηµέρες.
Συγκεκριµένα το έργο θα υλοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήµατος παύσης λειτουργίας της
Μονάδας και σύµφωνα µε τον ετήσιο Προγραµµατισµό προσωρινής αναστολής λειτουργίας των
Ειδικών Μονάδων του Νοσοκοµείου.
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η.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :
-

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.

-

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.

-

να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή φθορά
στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

-

να συµµορφώνεται µε τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκοµείου. Για
οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει
πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ :

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ :

ΓΙΑ ΤΙΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

∆. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ MHX. ΕΜΠ, DEA

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ
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