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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.20808/2021 

ΘΕΜΑ : Σροποποιιςεισ ςτο χϊρο του γραφείου κίνθςθσ αςκενϊν του Γ. Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ 

Ανδρζασ» 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ του χϊρου του Γραφείου Κίνθςθσ του Κεντρικοφ Κτιρίου του Γ. Ν. Πατρϊν «Ο 

Άγιοσ Ανδρζασ», ςφμφωνα με τθν παροφςα ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και τουσ ΓΕΝΙΚΟΤ ΟΡΟΤ που ακολουκοφν. 

Η τρζχουςα απεικόνιςθ του χϊρου παρουςιάηεται ςτο χιμα 1. 

 

-1- Καταςκευή και τοποθζτηςη αναρτημζνου πετάςματοσ άνωθεν υφιςτάμενου πάγκου και διαμόρφωςη  

θυρίδασ ΑΜΕΑ  

Να καταςκευαςτεί και να τοποκετθκεί αναρτθμζνο πζταςμα άνωκεν του υφιςτάμενου πάγκου ςτθν επζκταςθ των 

επιπζδων του υαλοςταςίου, ακολουκϊντασ τθ γεωμετρία του ςκελετοφ του, όπωσ ςτο χιμα 2. 

Η ςτιριξθ να γίνει με μεταλλικά πλαίςια γαλβανιηζ κοιλοδοκϊν 40mm x 40mm, πάχουσ τουλάχιςτον 2mm, 

ανκεκτικά και ελαφριάσ καταςκευισ από τθν οροφι πάνω από τθν ψευδοροφι δθλ. από το μπετό. Όπου 

χρειάηεται για επιπλζον ςτιριξθ ι τθν παράκαμψθ εμποδίων, θ ςτιριξθ να γίνει με διαγϊνιεσ ράβδουσ για 

ςτακεροποίθςθ των πλαιςίων κάκετα ςτο επίπεδό τουσ εςωτερικά των ψευδοροφϊν. Η απόςταςθ μεταξφ μπετό 

και ψευδοροφϊν είναι περίπου 0.5μ. 

Να ζχει γίνει βαφι δφο φορζσ με αςτάρι για γαλβανιηζ μζταλλο και χρϊμα απόχρωςθσ όμοιασ με το υφιςτάμενο 

ανοξείδωτο πλαίςιο του γκιςζ. 

Να γίνει πλιρωςθ εκάςτου μεταλλικοφ πλαιςίου (τελάρου) με διάφανο πλεξιγκλάσ 6mm με εξαίρεςθ το πλαίςιο 

τθσ κυρίδασ ΑΜΕΑ, το οποίο περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια. 

Σο κενό μεταξφ ψευδοροφϊν – πλεξιγκλάσ να είναι 20 εκ. Σο κενό μεταξφ πεταςμάτων – τηαμιϊν γκιςζ να είναι 

περίπου 0.5 εκ. και κάλυψι του με φιλζτο κατά προτίμθςθ ελαςτικό ι αλουμινίου.  

Να γίνει κοπι, όπου απαιτείται, των ψευδοροφϊν για τα κάκετα και διαγϊνια των πλαιςίων, να τοποκετθκοφν 

γωνίεσ αλουμινίου περιμετρικά των οπϊν, και να γίνει ςτακερι επανατοποκζτθςθ με ςυνδζςεισ όπου χρειάηεται.  



 2/2 

  

1 (α). Πλάγια άποψθ δφο πλευρϊν 1 (β). Πλάγια λιψθ πλευράσ Β 

χήμα 1. Σρζχουςα κατάςταςθ χϊρου Γραφείου Κίνθςθσ 

 

 

χζδιο 2. χζδιο όψεων πλευρϊν Α και Β. Οι προςκικεσ παρουςιάηονται με διαφορετικό χρωματιςμό (μονάδεσ 

μζτρθςθσ: μζτρα). 

 

Προςοχι να δοκεί ςτθν καταςκευι του πλαιςίου τθσ κυρίδασ ΑΜΕΑ, λόγω των ιδιαιτεροτιτων τθσ γεωμετρίασ του 

πάγκου ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο. ε αυτό το ςθμείο, να γίνει αποξιλωςθ μετά προςοχισ του υφιςτάμενου 

τηαμιοφ και παράδοςι του ςτο Σεχνικό Σμιμα. Να τοποκετθκοφν ςτθν κζςθ του εντόσ των αντίςτοιχων πλαιςίων 

από προφίλ αλουμινίου δφο τηάμια αςφαλείασ τρίπλεξ με επάλλθλθ ςυρόμενθ διάταξθ με λαβι εςωτερικά ϊςτε να 

ανοίγει το κινθτό μζροσ προσ τον τοίχο τθσ κολϊνασ και με λειτουργία κλειδϊματοσ εςωτερικά από το Γραφείο 

Κίνθςθσ. 

Όςεσ από τισ υφιςτάμενεσ περςίδεσ ςτον χϊρο αποξθλωκοφν για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν, αυτζσ να 

επανατοποκετθκοφν. 
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Μετακίνθςθ υφιςτάμενων αναρτθμζνων ταμπελϊν πλθροφοριϊν, εφόςον απαιτείται λόγω τθσ προςκικθσ του 

αναρτθμζνου πετάςματοσ ςε ςθμεία που κα ςυμφωνθκοφν με τουσ χριςτεσ του χϊρου ϊςτε να καλφπτεται θ 

απαίτθςθ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ.  

Ζλεγχοσ όλων των ανωτζρω για τθν ακλόνθτθ ςτιριξθ και ςτακερότθτά τουσ. 

 

χζδιο 3. Απεικόνιςθ ψευδοροφισ χϊρου προσ αντικατάςταςθ πλακϊν. 

 

-2- Αντικατάςταςη πλακών οροφήσ χώρου Γραφείου Κίνηςησ και των ενιαίων χώρων με αυτό 

Οι εργαςίεσ αφοροφν τον χϊρο που απεικονίηεται ςτο χιμα 3. 

Περιλαμβάνει: 

- Αποξιλωςθ μετά προςοχισ υφιςτάμενων αναρτθμζνων ταμπελϊν ενθμζρωςθσ κοινοφ ςτον χϊρο 

αντικατάςταςθσ πλακϊν οροφισ. 

- Αποξιλωςθ μετά προςοχισ περίπου 350 υφιςτάμενων πλακϊν βυνιλικισ επικάλυψθσ διαςτάςεων 0,595m x 

0,595m x 0,125m βάρουσ 3,8kgr/τεμάχιο και μεταφορά τουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει το προςωπικό του 

Σεχνικοφ Σμιματοσ προσ αποκικευςθ.  

- Κατά τθν αποξιλωςθ να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτα υλικά που ενςωματϊνονται ςτισ πλάκεσ όπωσ: 

πυρανιχνευτζσ (ςφμβολο P), θχεία οροφισ (ςφμβολο Μ), ςτόμια αεριςμοφ-κλιματιςμοφ κλπ. Οι διατριςεισ των 

πλακϊν για διελεφςεισ και ενςωματϊςεισ ςτοιχείων Η/Μ εγκαταςτάςεων κα γίνονται ζντεχνα με χριςθ 

κοπτικϊν μζςων που να μθν καταςτρζφουν τθν επιφάνεια τθσ πλάκασ και με ανοχι μερικϊν χιλιοςτϊν, αφοφ 

ζχει προθγθκεί ακριβισ χάραξθ τθσ οπισ για τθν επίτευξθ ομοιομορφίασ ςτο επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. 

- Ενίςχυςθ ςτιριξθσ υφιςτάμενου ςκελετοφ διατομισ ανεςτραμμζνου Σ από τθν πλάκα με επιπλζον πενιντα 

(50) ςτοιχεία ανάρτθςθσ κατανεμθμζνα ομοιόμορφα. 

- Σοποκζτθςθ ςτο υφιςτάμενο πλζγμα όςων νζων πλακϊν απαιτοφνται για τθν πλιρθ κάλυψθ του χϊρου του 

χιματοσ 3 (περίπου 350), ενδεικτικοφ τφπου RockFon Medicare ι Saint-Gobain Clini’ Safe με τα ακόλουκα 

ελάχιςτα χαρακτθριςτικά: 

o Διαςτάςεισ: 0,595m x 0,595m (0,60m x 0,60m) 

o Σετράγωνα άκρα 
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o Βάροσ: ζωσ 3,8kgr/τεμάχιο (10,73kgr/m
2
) 

o Χρϊμα: απόχρωςθ του λευκοφ ίδια ι παραπλιςια με των υφιςτάμενων πλακϊν 

o Κατάλλθλεσ για νοςοκομειακι χριςθ. Με επίπεδο υγιεινισ που αντιςτζκεται ςτθν μικροβιακι 

ανάπτυξθ βακτθριδίων. 

o Ηχοαπορροφθτικζσ με πιςτοποιθμζνθ θχοαπορροφθτικι ικανότθτα ςυντελεςτι, aw τουλάχιςτον 0.9 

(ςτα 500Hz και ςτα 2000Ηz) 

o Τψθλζσ προδιαγραφζσ πυραςφάλειασ (τουλάχιςτον κατθγορία A2 κατά DIN 4102-1) 

- Επανατοποκζτθςθ αποξθλωμζνων ταμπελϊν ενθμζρωςθσ κοινοφ ςτα ίδια ςθμεία ι πλθςίον. 

- Παράδοςθ ςε χϊρο που κα υποδείξει το προςωπικό του Σεχνικοφ Σμιματοσ επιπλζον 20 τεμαχίων των νζων 

πλακϊν. 

- Ζλεγχοσ όλων των ανωτζρω για τθν ακλόνθτθ ςτιριξθ, αντίςταςθ ςε άνωςθ λόγω αεριςμοφ (διαφορά πίεςθσ), 

επιπεδότθτα/ευκυγράμμιςθ και ςτακερότθτά τουσ.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ανάκεςθ τθσ εργαςίασ ςε ανάδοχο εργολάβο οικοδομικϊν εργαςιϊν.  

2. Να υποβλθκεί πζρα τθσ «Οικονομικισ Προςφοράσ» ξεχωριςτι «Σεχνικι Προςφορά» ςτθν οποία να 

περιζχονται επί ποινισ αποκλειςμοφ τα ακόλουκα: 

I. Τπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει ότι ωσ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι οι αναφερόμενεσ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ πρόςκλθςθσ 

και ότι ςε περίπτωςθ που κρικεί Ανάδοχοσ αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που 

απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ. 

II. Ωσ αποδεικτικό εμπειρίασ, μια βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε δθμόςιο φορζα. 

III. Σεχνικό φυλλάδιο των προςφερόμενων πλακϊν οροφισ με επιςιμανςθ των ςθμείων που αποδεικνφουν 

τθν πλιρωςθ των ηθτοφμενων χαρακτθριςτικϊν. 

IV. Σεχνικό φυλλάδιο των χαρακτθριςτικϊν του αςταριοφ-χρϊματοσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ βαφι 

που κα αποδεικνφουν τθν καταλλθλότθτα για γαλβανιηζ υλικό. 

3. Η δαπάνθ να περιλαμβάνει τθν εργαςία, όλα τα υλικά και τα μικροχλικά που απαιτοφνται για τθν παράδοςθ 

των χϊρων ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

4. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι να λάβουν πλιρθ και καλι γνϊςθ των χϊρων των εργαςιϊν, τθσ υπάρχουςασ 

κατάςταςθσ και υποδομισ των εγκαταςτάςεων.  

5. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και πλιρουσ και καλισ λειτουργίασ για δφο τουλάχιςτον ζτθ. 

6. Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν ότι μερεμετίςματα προκφψουν για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τον πλιρθ 

κακαριςμό των χϊρων εργαςιϊν. Η απομάκρυνςθ όλων των αχριςτων υλικϊν από τουσ χϊρουσ να είναι 

άμεςθ ϊςτε να μθν δθμιουργείται πρόβλθμα ςτθν διακίνθςθ των ατόμων κακϊσ οι χϊροι ςτθν πλειοψθφία 

τουσ είναι ςε λειτουργία, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προαφλιου χϊρου. 

7. Η ζναρξθ των εργαςιϊν να πραγματοποιθκεί ςε ςυνεννόθςθ με το νοςοκομείο, το αργότερο εντόσ είκοςι (20) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανάκεςθ του ζργου. 
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8. Οι εργαςίεσ να υλοποιθκοφν ςε θμζρεσ μθ εφθμερίασ του νοςοκομείου Δευτζρα-Σετάρτθ-Παραςκευι-

άββατο, κατά προτίμθςθ απογευματινζσ ϊρεσ ςε ςυνεννόθςθ με τουσ χριςτεσ του χϊρου και το Σεχνικό 

Σμιμα. 

9. Οι εργαςίεσ να ολοκλθρωκοφν εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν. 

10. Ο ανάδοχοσ πρζπει να κεωριςει ότι πρόκειται για χϊρο διζλευςθσ κοινοφ και ότι οι παρακείμενοι χϊροι κα 

είναι ςε πλιρθ λειτουργία. Κατά το δυνατόν ςιμανςθ και απομόνωςθ χϊρων εργαςίασ και λιψθ μζτρων για 

μθ εκπομπι κορφβου, ςκόνθσ, οςμϊν, κλπ.  

11. Οι διαςτάςεισ των ςχεδίων είναι προςεγγιςτικζσ. Να γίνουν μετριςεισ ςτουσ χϊρουσ από τον ανάδοχο για τθν 

ακρίβεια των διαςτάςεων και τθν καλι προςαρμογι των υλικϊν.  

12. Όλα τα υλικά κακϊσ και οι χρωματιςμοί να λάβουν τθν ζγκριςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ πριν από τθν 

τοποκζτθςι/εφαρμογι τουσ και να είναι ίδια με τα αντίςτοιχα των χϊρων για λόγουσ ομοιομορφίασ. 

13. Καλι τοποκζτθςθ και προςεκτικό φινίριςμα ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ ακμζσ και γωνίεσ. 

14. Προςοχι ςτισ θλεκτρολογικζσ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ των χϊρων για να μθν προκλθκοφν βλάβεσ και τυχόν 

επεμβάςεισ κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ϊςτε να μθν δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτθ λειτουργία των χϊρων. 

15. Λιψθ όλων των μζτρων αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ μζχρι να ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ για τθν προςταςία, 

εργαηομζνων, διερχομζνων, ςυνεργείου και του χϊρου. 

 

Προεκτίμθςθ κόςτουσ:  

Εργαςία: Ζξι χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (6.500,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

υνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ: Ζξι χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (6.500,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

 

 


