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Αρ. Πρωτ.: 47830/13-12-2022  

 

Θεμα: Αποκατάςταςθ φθορών δρόμων και 
πεηοδρομίων αφλειου χώρου του Γ.Ν. Πατρών «Ο 
Άγιοσ Ανδρζασ»  

             

 

 

    

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. Αποκατάςταςθ τμιματοσ οδοςτρϊματοσ ςτον εξωτερικό χϊρο του νοςοκομείου Άγιοσ Ανδρζασ. Θζςθ, κοντά 

ςτθν βόρεια εξωτερικι κφρα τθσ Νζασ Πτζρυγασ. Παρατθρείται μια κακίηθςθ ςε οριςμζνο τμιμα οδοςτρϊματοσ 

διαςτάςεων 3,50m x 2,60m. Για τθν αποκατάςταςθ του τμιματοσ να ακολουκθκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

Προεργαςία: Αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ αςφάλτου διαςτάςεων 3,50m x 2,60m. Εκςκαφι του δομικοφ υλικοφ 

(χαλίκι 3Α). Απομάκρυνςθ άχρθςτων υλικϊν από τθν επιφάνεια . Κακαριςμόσ τθσ περιοχισ εργαςιϊν. 

Αποκατάςταςθ: Νζα ςτρϊςθ με δομικό υλικό (3Α) ςε πάχοσ 20cm το οποίο είναι κατάλλθλο για ζργα οδοποιίασ. 

Επάνω ςτθν νζα επιφάνεια που δθμιουργείται από χαλίκι 3Α θ οποία κα ζχει δθμιουργιςει ζνα ςτρϊμα κάλυψθσ 

με ίδιο πάχοσ ςε όλθ τθν επιφάνεια εφαρμογισ Τοποκετείται πλάκα οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με πάχοσ 15cm. 

Ο οπλιςμόσ κα τοποκετεί ςε όλθ τθν επιφάνεια με βζργεσ (μπετόβεργεσ) διατομισ φ10. Ζπειτα, επάνω ςτθν 

πλάκα από μπετόν κα τοποκετθκεί το τελικό υλικό το οποίο είναι αςφαλτόμιγμα (άςφαλτοσ) και κα εφάπτεται, 

δθμιουργϊντασ ενιαία επιφάνεια με το υπόλοιπο οδόςτρωμα.  

 

Β. Αποκατάςταςθ τμιματοσ πεηόδρομου ςτον εξωτερικό χϊρο του νοςοκομείου Άγιοσ Ανδρζασ. Θζςθ, κοντά 

ςτθν βόρεια εξωτερικι κφρα τθσ Νζασ Πτζρυγασ. Παρατθρείται μια κακίηθςθ ςε οριςμζνο τμιμα οδοςτρϊματοσ 

διαςτάςεων 3,00m x 2,00m. Για τθν αποκατάςταςθ του τμιματοσ να ακολουκθκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

Προεργαςία: Αποξιλωςθ των υπάρχοντων κυβόλικων διαςτάςεων 3,00m x 2,00m. (300 κυβόλικοι) Εκςκαφι του 

δομικοφ υλικοφ (άμμοσ ςπαςτιρα). Απομάκρυνςθ άχρθςτων υλικϊν από τθν επιφάνεια . Κακαριςμόσ τθσ 

περιοχισ εργαςιϊν Αποκατάςταςθ: Νζα ςτρϊςθ με δομικό υλικό (λάςπθ γεμίςματοσ άμμοσ και τςιμζντο) ςε 

πάχοσ 10cm το οποίο είναι κατάλλθλο για τθν υποδομι πεηόδρομων. Χτίςιμο εκ νζου του φρεατίου. Επάνω ςτθν 

νζα επιφάνεια που δθμιουργείται από λάςπθ (άμμοσ και τςιμζντο ςε ομοιογενζσ μίγμα) θ οποία κα ζχει 

δθμιουργιςει ζνα ςτρϊμα κάλυψθσ με ίδιο πάχοσ ςε όλθ τθν επιφάνεια εφαρμογισ τοποκετείται άμμοσ 

ςπαςτιρα ςε όλθ τθν επιφάνεια με πάχοσ 15cm. Ο άμμοσ κα τοποκετθκεί ςε όλθ τθν επιφάνεια και επάνω ςε 

αυτι τθν ςτρϊςθ κα επιςτρωκοφν και πάλι οι υπάρχοντεσ κυβόλικοι.  

 

Γ. Αποκατάςταςθ τμιματοσ (χαλικόδρομου)ςτο πάρκινγκ του εξωτερικοφ χϊρου ςτο νοςοκομείο Άγιοσ Ανδρζασ. 

Θζςθ, βόρεια του κτιρίου Γ. Γεννθματά ςτον χϊρο των προκάτ οικίςκων. Παρατθρείται μια κακίηθςθ ςε οριςμζνο 

τμιμα χαλικόδρομου διαςτάςεων 6,00m x 5,00m. Για τθν αποκατάςταςθ του τμιματοσ να ακολουκθκοφν οι 

παρακάτω εργαςίεσ: Για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα χρειαςτεί μικρόσ φορτωτισ με χειριςτι, το οποίο 
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μθχάνθμα κα ςυγκεντρϊςει αρχικά το υλικό το οποίο ζχει τοποκετθκεί επάνω ςτον πεηόδρομο αλλά και ςε 

ςθμεία εντόσ του πάρκινγκ, δθμιουργϊντασ ανιςουψι επίπεδα με αποτζλεςμα να εμποδίηεται θ διζλευςθ των 

αυτοκινιτων του προςωπικοφ του νοςοκομείου. Στθν ςυνζχεια κα επιςτρωκεί δομικό υλικό (χαλίκι 3Α) ςτθν 

επιφάνεια των 30m2 (6,00m x 5,00m) καλφπτωντασ τισ τρφπεσ που προκφπτουν πικανόν από βρόχινo νερό το 

οποίο λιμνάηει. Με το πζρασ των εργαςιϊν επίςτρωςθσ κα κακαριςτεί από το ςυνεργείο το τμιμα του 

πεηόδρομου, ςτο οποίο μζχρι και ςιμερα ζχει ςυςςωρευτεί το χαλίκι.  

 

Δ. Αποκατάςταςθ τμιματοσ οδοςτρϊματοσ ςτον εξωτερικό χϊρο του νοςοκομείου Άγιοσ Ανδρζασ. Θζςθ, κοντά 

ςτθν δυτικι εξωτερικι κφρα του κτιρίου Γ. Γεννθματά. Παρατθρείται μια κακίηθςθ ςε οριςμζνο τμιμα 

οδοςτρϊματοσ διαςτάςεων περίπου 2,50m x 1,50m. Για τθν αποκατάςταςθ του τμιματοσ να ακολουκθκοφν οι 

παρακάτω εργαςίεσ: Προεργαςία: Αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ αςφάλτου διαςτάςεων περίπου 2,50m x 1,50m. 

Εκςκαφι του δομικοφ υλικοφ (χαλίκι 3Α). Απομάκρυνςθ άχρθςτων υλικϊν από τθν επιφάνεια . Κακαριςμόσ τθσ 

περιοχισ εργαςιϊν. Αποκατάςταςθ: Νζα ςτρϊςθ με δομικό υλικό (3Α) ςε πάχοσ 20cm το οποίο είναι κατάλλθλο 

για ζργα οδοποιίασ. Επάνω ςτθν νζα επιφάνεια που δθμιουργείται από χαλίκι 3Α θ οποία κα ζχει δθμιουργιςει 

ζνα ςτρϊμα κάλυψθσ με ίδιο πάχοσ ςε όλθ τθν επιφάνεια εφαρμογισ Τοποκετείται πλάκα οπλιςμζνου 

ςκυροδζματοσ με πάχοσ 15cm. Ο οπλιςμόσ κα τοποκετεί ςε όλθ τθν επιφάνεια με βζργεσ (μπετόβεργεσ) 

διατομισ φ10. Ζπειτα, επάνω ςτθν πλάκα από μπετόν κα τοποκετθκεί το τελικό υλικό το οποίο είναι 

αςφαλτόμιγμα (άςφαλτοσ) και κα εφάπτεται, δθμιουργϊντασ ενιαία επιφάνεια με το υπόλοιπο οδόςτρωμα. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η δαπάνθ περιλαμβάνει τθν εργαςία, όλα τα υλικά και τα μικροχλικά που κα απαιτθκοφν για τθν παράδοςθ του 

χϊρου ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

Ο κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ να κατακζςει ςτθν προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ βεβαίωςθ ότι ζλαβε 

πλιρθ και καλι γνϊςθ του χϊρου, υπογεγραμμζνθ από τον υποδιευκυντι τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ ι τθν 

προϊςταμζνθ του τεχνικοφ τμιματοσ. 

Επιπλζον ο κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει ότι αναγνωρίηει ότι οι 

αναφερόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου και ότι 

αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και πλιρουσ και καλισ λειτουργίασ για ζνα (1) ζτοσ. 

Οι εργαςίεσ αφοροφν ςτθν αποξιλωςθ του παλαιοφ δαπζδου, τθ μεταφορά και τθν απομάκρυνςθ των άχρθςτων 

υλικϊν, μερεμετίςματα για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τον πλιρθ κακαριςμό των χϊρων εργαςιϊν. Η 

απομάκρυνςθ όλων των άχρθςτων υλικϊν από τουσ χϊρουσ να είναι άμεςθ. 

Οι εργαςίεσ να πραγματοποιθκοφν ςε προςυμφωνθμζνο χρόνο με τθν τεχνικι υπθρεςία του νοςοκομείου και να 

ολοκλθρωκοφν ςτο ςυντομότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ τουσ με τθν παρουςία προςωπικοφ 

του τεχνικοφ τμιματοσ. 

Ο ανάδοχοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ κακϊσ οι παρακείμενοι χϊροι κα είναι ςε πλιρθ 

λειτουργία (μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ, μθ εκπομπι κορφβου, ςκόνθσ, οςμϊν, κλπ., απομάκρυνςθ μπαηϊν 
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και άχρθςτων από τουσ χϊρουσ του κτιρίου, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προαφλιου χϊρου). 

Να γίνουν μετριςεισ ςτουσ χϊρουσ από τον ανάδοχο για τθν ακρίβεια των διαςτάςεων και τθν καλι προςαρμογι 

των υλικϊν.  

Όλα τα υλικά να λάβουν τθν ζγκριςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ πριν από τθν τοποκζτθςι/εφαρμογι τουσ. Καλι 

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

Να δοκεί προςοχι ςτισ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ των χϊρων για να μθν προκλθκοφν βλάβεσ και τυχόν επεμβάςεισ 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ. 

 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ 

Εκτίμθςθ κόςτουσ εργαςιϊν: 5.000,00€ (πζντε χιλιάδεσ ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

 

 


