
 

 
Θ Ε Μ Α:   
 
Διαρύθμιση χώρου χειριστηρίου  
agfa στο Ισόγειο της Νέας Πτέρυγας 
του Νοσοκομείου. 
 
 
Η δαπάνη να περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά, ότι μερεμετίσματα απαιτούνται και 
γενικά ότι χρειάζεται για την ολοκλήρωση της εργασίας. 
Ανάθεση της εργασίας σε ανάδοχο εργολάβο μηχανικό.  
Έναρξη εργασιών κατόπιν συνεννόησης με το Ίδρυμα και το αργότερο σε 5 ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης και ολοκλήρωση εργασιών σε 5 ημέρες από την έναρξή τους 
και με ποινική ρήτρα πέραν των 5 ημερών. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και πλήρους και καλής λειτουργίας για ένα 
τουλάχιστον έτος. 
Προεκτίμηση κόστους  2.500 €    ( δύο  χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
-Διαμόρφωση ανοίγματος διαστάσεων πλάτους 0,90 μ και ύψους 2,12 μ περίπου μεταξύ 
των χώρων 0.01.63 – 0,01,62 στο Ισόγειο της Νέας Πτέρυγας του Νοσοκομείου. 
Ανοιγμα με μεταλλική στραντζαριστή κάσας παρόμοια χρωματισμένη με τις υπάρχουσες 
στο χώρο. 
Σκελετός κάσας από δάπεδο μέχρι πλάκα οροφής. 
 
-Τοποθέτηση νέου τοίχου ξηρής δόμησης διαστάσεων πλάτους 2,56 μ και ύψους 2,40 μ 
περίπου του χώρου 0.01.63  στο Ισόγειο της Νέας Πτέρυγας του Νοσοκομείου. 
-Τοίχος απο γυψοσανίδες 16χιλ. με ενδιάμεση μόνωση 7εκ.  
-Σκελετός γυψοσανίδας απο σιδηρά φέρουσα κατασκευή από δάπεδο μέχρι πλάκα οροφής.  
-Ο τοίχος να περιλαμβάνει στη μέση του βιδωτό άνοιγμα διαστάσεων πλάτους 1,20μ * 
1,80μ ύψους,  αφαιρούμενο για την είσοδο – έξοδο μηχανημάτων. Αρχή ανοίγματος από το 
δάπεδο. 
-Στοκάρισμα - χρωματισμός γυψοσανίδων όμοια με τις υπάρχοντες στους χώρους. 
-Περιλαμβάνεται μερεμετισμοί και αποκατάσταση γυψοσνίδων των υπαρχόντων 
εσωτερικών τοίχων. 
-Περιλαμβάνεται μεταφορά στομίου καταθλίψεως αέρα.  
-Περιλαμβάνεται σοβατεπί linoleum με διαμόρφωση γωνίας στις δύο πλευρές του τοίχου 
(χώρου 0.01.63 και του διαδρόμου) παρόμοια με τα υπάρχοντα στο χώρο. Μερεμετίσματα 
και ενώσεις με το δάπεδο  με θερμοκολήσεις. 
-Περιλαμβάνεται προσκρουστήρας στη μία πλευρά του τοίχου (πρός το διάδρομο) ξύλινος 
βαμένος όμοια με τους υπάρχοντες συνθετικούς στο χώρο και όμοιων διαστάσεων (πλήν 
πάχους) και όμοιων ύψων τοποθέτησης. 
-Περιλαμβάνεται νάυλον απομόνωσης με ξύλινους πηχίσκους για την προσωρινή 
απομώνωση των χώρων απο τον διάδρομο κλπ για τις ανάγκες των εργασιών. 



 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι  να λάβουν γνώση του χώρου.  
Να γίνουν μετρήσεις στους χώρους από τον ανάδοχο για την ακρίβεια των διαστάσεων και την 
καλή προσαρμογή των υλικών. Οι διαστάσεις των σκαριφημάτων είναι προσεγγιστικές.  
Καλή τοποθέτηση και προσεκτικό φινίρισμα σε όλες τις επιφάνειες ακμές και γωνίες.  
Προσοχή στις ηλ/κές και λοιπές εγκαταστάσεις των χώρων για να μην προκληθούν βλάβες και 
τυχόν επεμβάσεις με συνεννόηση για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην λειτουργία των 
χώρων. Επιλογή κατάλληλων ημερών και ωρών σε συνεννόηση με το Ίδρυμα. 
Θεωρούμε ότι οι παρακείμενοι χώροι πρέπει να βρίσκονται εκτός λειτουργίας κατά την διάρκεια 
των εργασιών. Ο ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη 
λειτουργία. Απομόνωση χώρων για την μη πρόκληση εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου κλπ.  
Παράδοση τυχόν χρησίμων υλικών στο ίδρυμα και άμεση απομάκρυνση αχρήστων υλικών από 
τους χώρους οι οποίοι ενδεχομένως θα είναι σε λειτουργία για να μην δημιουργείται πρόβλημα 
στην διακίνηση των ατόμων.  
Λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας στους χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την 
προστασία, εργαζομένων, διερχομένων, συνεργείου και του χώρου.  


