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ΘΕΜΑ : ‘ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝΠ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 
(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)’, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
22.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι οι ακόλουθες: (Οι εργασίες 

σημειώνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια με την αντίστοιχη αρίθμησή τους). 

 

1. Αποξήλωση WC και αποκαταστάσεις. Πλήρης αποξήλωση του WC (χώρος 1.1.17) 

εσωτερικών διαστάσεων 1.45mx 2.40m, μαζί με τους τοίχους του, τη θύρα εισόδου και την κάσα 

της, όλα τα πλακάκια και τα είδη υγιεινής και γενικά ό,τι το αποτελεί.(Παραμένει μόνο το τμήμα 

τοίχου του WC στη συνέχεια της θύρας εισόδου στον χώρο 1.1.18 από την στάση αδερφής, όπως 

στο σχέδιο που επισυνάπτεται, Σχέδιο 2).Κατάργηση παροχών νερού από το συλλέκτη. Σφράγιση 

των αποχετεύσεων. Σφράγιση του σιφονιού δαπέδου. Αποξηλώσεις θύρας, κάσας, ειδών υγιεινής, 

μετά προσοχής, ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αποκατάσταση δαπέδου, τοίχων, 

ψευδοροφών και γενικά του απομείναντος χώρου ώστε να περιέλθει σε κατά το δυνατόν πλήρη 

συνέχεια των παρακείμενων δομικών κ.λπ. στοιχείων του χώρου, με χρήση όμοιων ή παρόμοιων 

δομικών κ.λπ. στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αποχρώσεων του δαπέδου, σοβατεπιών, 

προσκρουστήρων, κ.λπ.. 

 

2. Αποξήλωση τοίχου και αποκαταστάσεις. Αποξήλωση του τοίχου μήκους 2.5m περίπου από 

την άκρη του WC της εργασίας 1, μέχρι τον εσωτερικό στύλο, και από τον εσωτερικό στύλο μέχρι τον 

δυτικό τοίχο. Αποκατάσταση δαπέδου, τοίχων, ψευδοροφών, επένδυσης εσωτερικού στύλου και 

γενικά του απομείναντος χώρου, ώστε να περιέλθει σε κατά το δυνατόν πλήρη συνέχεια των 

παρακείμενων δομικών κ.λπ. στοιχείων του χώρου, με χρήση όμοιων ή παρόμοιων δομικών κ.λπ. 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αποχρώσεων του δαπέδου, σοβατεπιών, 

προσκρουστήρων, κ.λπ. 

 

3. Αλλαγές σε WC για άνοιγμα από τον διάδρομο. Αποξήλωση θύρας, κάσας, μετά προσοχής, 

ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αποκατάσταση ανοίγματος κατόπιν της αφαίρεσης 

της κάσας, με τοποθέτηση τοίχου ξηρής δόμησης. Γυψοσανίδες και μόνωση όμοια με τους 

παρακείμενους τοίχους. Διάνοιξη ανοίγματος προς τον διάδρομο και επανατοποθέτηση κάσας και 

θύρας στην νέα θέση. Μετακίνηση ειδών υγιεινής, θερμαντικού σώματος, και σε ό,τι άλλο χρειαστεί 

εντός και πέριξ του WC, προκειμένου να παραμείνει λειτουργικό. Αποκατάσταση δαπέδου, τοίχων, 
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ψευδοροφών, και γενικά όλων των στοιχείων του χώρου, ώστε να περιέλθει σε κατά το δυνατόν 

πλήρη συνέχεια των παρακείμενων δομικών κ.λπ. στοιχείων του χώρου, με χρήση όμοιων ή 

παρόμοιων δομικών κ.λπ. στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αποχρώσεων του δαπέδου, 

σοβατεπιών, προσκρουστήρων, κ.λπ. 

 

4. Αποξήλωση τοίχου και αποκαταστάσεις. Αποξήλωση του τοίχου μήκους 4.5m περίπου 

μεταξύ των χώρων 1.1.11, 1.1.12 και 1.1.13 μαζί με την συρόμενη θύρα και του μηχανισμού 

στήριξής της, μαζί με τον υαλοπίνακα και το πλαίσιό του, μαζί με το κολλεκτέρ υδραυλικών και ό,τι 

άλλο φέρει (νιπτήρας χώρου 1.1.11), όλα μετά προσοχής, ώστε να μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Οι γραμμές (σωλήνες) παροχής προς τον συλλέκτη θα πρέπει να 

αποσυνδεθούν και να απομονωθούν από το κολλεκτέρ αναχώρησής τους. Οι σωλήνες που βγαίνουν 

από το δάπεδο πρέπει να αποκοπούν τόσο χαμηλά, ώστε να μην δημιουργείται το παραμικρό 

εξόγκωμα στο δάπεδο. Αποκατάσταση δαπέδου, τοίχων, ψευδοροφών, και γενικά του 

απομείναντος χώρου ώστε να περιέλθει σε κατά το δυνατόν πλήρη συνέχεια των παρακείμενων 

δομικών κ.λπ. στοιχείων του χώρου, με χρήση όμοιων ή παρόμοιων δομικών κ.λπ. στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένων και των αποχρώσεων του δαπέδου, σοβατεπιών, προσκρουστήρων, κ.λπ. 

 

5. Αλλαγές σε WC για άνοιγμα από τον χώρο 1.3Α.12.Αποξήλωση θύρας, κάσας, μετά 

προσοχής, ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αποκατάσταση ανοίγματος κατόπιν της 

αφαίρεσης της κάσας, με τοποθέτηση τοίχου ξηρής δόμησης. Γυψοσανίδες και μόνωση όμοια με 

τους παρακείμενους τοίχους. Διάνοιξη ανοίγματος προς τον χώρο 1.3Α.12 και επανατοποθέτηση 

κάσας και θύρας στην νέα θέση. Μετακίνηση ειδών υγιεινής, και σε ότι άλλο χρειαστεί εντός και 

πέριξ του WC, προκειμένου να παραμείνει λειτουργικό. Αποκατάσταση δαπέδου, τοίχων, 

ψευδοροφών, και γενικά όλων των στοιχείων του χώρου ώστε να περιέλθει σε κατά το δυνατόν 

πλήρη συνέχεια των παρακείμενων δομικών κ.λπ. στοιχείων του χώρου, με χρήση όμοιων ή 

παρόμοιων δομικών κ.λπ. στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αποχρώσεων του δαπέδου, 

σοβατεπιών, προσκρουστήρων, κ.λπ.. 

 

6. Προσθήκη σε τρείς (3) θαλάμους ντουλαπιών, φάσες προστασίας, παραβάν. 

Περιλαμβάνονται οι τρείς (3) θάλαμοι,χώροι1.1.02, 1.1.04 και 1.1.07. Προσθήκη τριών ντουλαπιών 

όπως στο σχέδιο που επισυνάπτεται (Σχέδιο 2), νοσοκομειακού τύπου για την εξυπηρέτηση των 

ασθενών. Φάσες προστασίας πάχους 1.5mm, πλάτους 20mm, άκαυστες, αντιμικροβιακές με 

αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης. Τοποθέτηση εσωτερικά περιμετρικά κάθε θαλάμου. Τοποθέτηση 

παραβάν κρεβατιών τρία (3) σε κάθε θάλαμο, συνολικά εννέα (9) παραβάν, σε διάταξη όπως στο 
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σχέδιο που επισυνάπτεται (Σχέδιο 2). Κουρτίνες άκαυστες, πλενόμενες, αντιμικροβιακές, και γενικά 

με προδιαγραφές για χρήση νοσοκομειακή. Οδηγοί αλουμινίου αναρτημένοι στην οροφή. 

 

7. Μετακίνηση πάγκου προς το εσωτερικό του χώρου. Μετακίνηση του πάγκου προς το 

εσωτερικό του χώρου σε απόσταση περίπου 1m για καλύτερη ορατότητα στην διαμορφούμενη 

αίθουσα. Αποξήλωση μετά προσοχής προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί και επανατοποθέτηση. 

Διευθέτηση Η/Μ παροχών. Περιλαμβάνονται όλοι οι μερεμετισμοί στο δάπεδο και τα παρακείμενα 

στοιχεία. 

 

8. Ηλεκτρολογικά. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις εργασίες και υλικό 

που απαιτούνται από τις αλλαγές της διαρρύθμισης. 

Ηλεκτρικά Ισχυρά 

Συγκεκριμένα, οι χώροι 1.1.11 έως 1.1.18, 1.1.23 και 1.3Α.12 (Σχέδιο 2) όπου θα πραγματοποιούνται 

αιμοκαθάρσεις να ρευματοδοτούνται από αποκλειστικούς για τους χώρους ηλεκτρολογικούς 

πίνακες. 

Η ηλεκτροδότηση να καλύπτεται από τρεις ηλεκτρολογικούς πίνακες, έναν με παροχή ΔΕΗ-ΗΖ, έναν 

με παροχή από ΔΕΗ και ένα υποπίνακα παροχής τροφοδοσίας επιλεγμένων παροχών UPS. Οι 

πίνακες αυτοί πέρα από τους χώρους 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15 και 1.1.16, να καλύπτουν 

και τους χώρους 1.3Α.12 και 1.1.17, 1.1.18 και 1.1.23. 

Ο πίνακας με παροχή ΔΕΗ-ΗΖ και ο πίνακας με παροχή από ΔΕΗ να προκύψουν από τροποποίηση 

των πινάκων ΠΦΕ-Α.2 και ΠΦU-A.1 αντίστοιχα. Ο πίνακα UPS προτείνεται να είναι καινούργιος 

πίνακας με τροφοδοσία από παρακείμενο πίνακα UPS του ορόφου ή από παροχή εφεδρείας στα 

γενικά πεδία χαμηλής τάσης UPS. Να τροφοδοτεί έναν ρευματοδότη ισχύος ανά χώρο 

αιμοκάθαρσης (τρείς παροχές), δύο επιλεγμένες παροχές στη στάση αδελφής, τις παροχές 

φωτοσημάνσεων Ιατρικών Αερίων και τις παροχές των συσκευών επιτήρησης των μονώσεων.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την τοποθέτηση σε αναμονή όλων των παροχών στις κονσόλες 

(οι θέσεις κονσολών παρουσιάζονται στο Σχέδιο 2). Επίσης όπου προκύπτει αλλαγή χρωματισμού 

ρευματοδότη και κατάργηση θέσης ρευματοδότη σε κονσόλα, η προμήθεια των απαιτούμενων 

υλικών για την προσαρμογή της κονσόλας είναι ευθύνη του Αναδόχου. Οι υπάρχουσες κονσόλες 

είναι πέντε εντός του χώρου 1.1.13 τύπου ΜΕΘ, τρεις εντός του χώρου 1.1.18 τύπου Κλινικής, και 

δύο εντός του χώρου 1.1.23 τύπου επίσης Κλινικής. Για την μελέτη της απαιτούμενης 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ο Ανάδοχος να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα: 

 Ο πίνακας από ΔΕΗ-ΗΖ να τροφοδοτεί: 
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o τα φωτιστικά άμεσου φωτισμού και τους ρευματοδότες σε κάθε κονσόλα 

θέσης αιμοκάθαρσης 

o τα επίτοιχα φωτιστικά πάνω από τους καθρέπτες των νιπτήρων σε WC 

o τους ρευματοδότες των FCU, TV και ψυγείων. 

 Γενικά οι καταναλώσεις να τροφοδοτούνται μέσω διακοπτών διαρροής κατά 

ομάδες έως 6 παροχών (ανάλογα με τα φορτία της κάθε παροχής). 

 Ειδικά όμως να τροφοδοτούνται μέσω μετασχηματιστή (Μ/Σ) 230V/230V οι 

ρευματοδότες στις κονσόλες θέσεων αιμοκάθαρσης. 

 Για τις γραμμές σε φωτιστικά να προβλέπονται ιδιαίτεροι διακόπτες διαρροής. 

 Να τροφοδοτούνται από ιδιαίτερη γραμμή κάθε δύο (2) ρευματοδότες κονσόλας 

θέσης αιμοκάθαρσης. 

 Οι ρευματοδότες των FCU να τροφοδοτούνται από ιδιαίτερες γραμμές. 

 Ο πίνακας ένδειξης της κάθε συσκευής ελέγχου μόνωσης Μ/Σ 230V/230V, να 

τοποθετείται στον χώρο που τροφοδοτεί ο Μ/Σ 230V/230V. 

 Ο φωτισμός να γίνεται με ένα φωτιστικό άμεσου και 1 έμμεσου φωτισμού 

1x18W και 1x58W αντίστοιχα σε κάθε κονσόλα θέσης αιμοκάθαρσης. 

 Να υπάρχουν ρευματοδότες σε κάθε κονσόλα θέσης αιμοκάθαρσης τέσσερις (4) 

και περιμετρικά των χώρων ένας (1) κάθε δύο μέτρα (2m). Στη στάση αδελφής 

σε κάθε πάγκο εργασίας να τοποθετηθούν δύο (2) ρευματοδότες σε κάθε θέση 

εργασίας και περιμετρικά των χώρων επιπλέον ένας (1) κάθε δύο μέτρα (2m). 

Στην αναμονή να τοποθετηθεί ένας ρευματοδότης για θέση τηλεόρασης και 

περιμετρικά του χώρου επιπλέον ένας (1) κάθε τρία μέτρα (3m). 

Για υπολογισμούς φορτίων πινάκων κίνησης να λαμβάνεται ισχύς: 

 των τεσσάρων (4) ρευματοδοτών κάθε κονσόλας θέσης αιμοκάθαρσης 3kW 

(περίπου ίση με τη μέγιστη πιθανή ισχύ συσκευής αιμοκάθαρσης) και 

συντελεστής ταυτοχρονισμού φορτίων 1. 

 ρευματοδότη γενικής χρήσης 0,2kW και συντελεστής ταυτοχρονισμού φορτίων 

0.6. 

 συσκευή ελέγχου μόνωσης 0,2kW. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση παροχικών καλωδίων των πινάκων των χώρων και του πίνακα του 

μηχανοστασίου των μηχανημάτων επεξεργασίας νερού που θα τοποθετηθεί πλευρικά του πρώτου 

υπογείου του κτιρίου είναι ευθύνη του Αναδόχου. 
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Όλες οι αναδιαρρυθμίσεις να πραγματοποιηθούν μετά προσοχής για τα διερχόμενα καλώδια 

ηλεκτρικών ασθενών και ισχυρών ρευμάτων.  

Επιπλέον, κατά την αναδιαρρύθμιση του WC του χώρου 1.3Α.10 να πραγματοποιηθεί μετακίνηση 

διακόπτη L5E.a φωτιστικού σώματος WC από τον χώρο 1.3Α.11 στον χώρο 1.3Α.12 και μετακίνηση 

φωτιστικού σώματος L5Ea στη νέα θέση του νιπτήρα στον χώρο 1.3Α.10. Αντίστοιχες εργασίες να 

γίνουν κατά την αναδιαρρύθμιση του WC του χώρου 1.1.16. 

Ισοδυναμικές συνδέσεις 

Οι χώροι αιμοκάθαρσης οφείλουν να έχουν ισοδυναμικές συνδέσεις. 

Μέσα σε κάθε κονσόλα θέσης αιμοκάθαρσης θα υπάρχουν 2 (2) μπάρες γειώσεων Cu 40mmx3mm η 

καθεμία. Στη μία συνδέονται οι γειώσεις των ρευματοδοτών της κονσόλας, με ιδιαίτερο καλώδιο 

H05V-K 1x4 mm2 η καθεμία και στην άλλη συνδέονται οι λήψεις γειώσεων επί της κονσόλας με 

ιδιαίτερο καλώδιο H05V-K 1x4 mm2 η καθεμία. 

Ευθύνη του Αναδόχου είναι να τοποθετούνται στην ψευδοροφή πλησίον της εισόδου κάθε χώρου 

(1.1.13, 1.1.23 και 1.3Α.12) δύο (2) γενικές μπάρες γειώσεων Cu 40mmx3mm η καθεμία. Στη μία να 

συνδέονται οι μπάρες γειώσεων των ρευματοδοτών των κονσολών με ιδιαίτερο καλώδιο H05V-K 

1x16 mm2 η καθεμία και στην άλλη να συνδέονται οι μπάρες γειώσεων των λήψεων γειώσεων των 

κονσόλων με ιδιαίτερο καλώδιο H05V-K 1x16 mm2 η καθεμία και τα μεταλλικά αντικείμενα του 

χώρου με ιδιαίτερο καλώδιο H05V-K 1x16 mm2 το καθένα. Οι γενικές μπάρες με καλώδιο Η05V-K 

1x16 mm2, να συνδέονται μεταξύ τους και με τη μπάρα γειώσεων του πίνακα από ΔΕΗ-ΗΖ που 

τροφοδοτεί το χώρο. 

Για τη σύνδεση των συσκευών ελέγχου μόνωσης με ΜΣ 230V/230V και τις ισοδυναμικές συνδέσεις 

του χώρου αιμοκάθαρσης να ληφθούν υπόψη τα σχήματα 2.2.5.1 και 2.2.5.2 αντίστοιχα των 

τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υγείας. 

Ηλεκτρικά Ασθενή  

Σε κάθε θέση αιμοκάθαρσης να τοποθετηθούν παροχές σε αναμονή για μια λήψη τηλεφώνου και 

μια λήψη data.  

Σε κάθε θέση αιμοκάθαρσης στην αίθουσα αιμοκάθαρσης των χώρων 1.1.11 έως 18 να τοποθετηθεί 

παροχή για σύστημα με απλή φωτοσήμανση μεταξύ κάθε θέσης αιμοκάθαρσης και στάσης 

αδελφής. Σε κάθε θέση αιμοκάθαρσης στους χώρους 1.1.23 και 1.3Α.12, όπως και στο και στα WC 

των χώρων αιμοκάθαρσης να τοποθετηθεί σύστημα κλήσης αδελφής το οποίο να ενημερώνει τη 

στάση αδελφής. 

Να τοποθετηθεί μια επιπλέον λήψη TV στον χώρο Αναμονής. 

Να τοποθετηθούν ρολόγια αναλογικού τύπου διαμέτρου 25-30cm με λεπτοδείκτη στους χώρους 

1.1.13, 1.1.23 και 1.3Α.12. 
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9. Μικρές τροποποιήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού. Περιλαμβάνονται μικρές 

τροποποιήσεις στους αγωγούς και τα στόμια κλιματισμού, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ενοποιήσεις και τις αλλαγές των χώρων. Τροποποιήσεις σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου. 

Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού τροποποιούνται έτσι ώστε οι χώροι που ενοποιούνται, δηλαδή οι 

χώροι 1.1.13, 1.1.17 και 1.1.18 να κλιματίζονται-αερίζονται από την ίδια κλιματιστική μονάδα. 

Επίσης, απαιτείται η αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων των χώρων 1.1.12 και 1.1.13 με κουτιά 

(plenum) και στόμια οροφής. 

Συγκεκριμένα, απαιτούνται οι εξής παρεμβάσεις: 

 κατάργηση αερισμού χώρου 1.1.17 με τάπωμα αεραγωγού 150x100 ή της 

δισκοβαλβίδας Φ125 του χώρου. 

 αποσύνδεση στομίων προσαγωγής ΣΠΟ-200x200 και ΣΠΟ-300x300 χώρου 1.1.18 από 

τον αεραγωγό 200x250 και την μονάδα FCU του χώρου αντίστοιχα και σύνδεσή τους 

στον αεραγωγό 750x200 που διέρχεται πάνω από τον χώρο 1.1.17, όπως 

παρουσιάζεται στο σχήμα “Σχέδια Εγκαταστάσεων Κλιματισμού 1ουορόφου” (Σχέδιο 

3). 

 αποσύνδεση αεραγωγού επιστροφής 150x150 από κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ-2 και 

σύνδεσή του στην ΚΚΜ-1. Οι τροποποιήσεις των αεραγωγών να γίνουν στο δώμα του 

Διώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα “Σχέδια 

Εγκαταστάσεων Κλιματισμού Δώματος” (Σχέδιο 4). 

Τέλος, η αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων των χώρων 1.1.12 και 1.1.13 με κουτιά (plenum) και 

στόμια οροφής αφορά την αντικατάσταση: 

 έξι (6) plenum απόλυτου φίλτρου τύπου H13 διαστάσεων 59x59x27cm και έξι (6) στόμια 

προσαγωγής αέρα με σταθερό διάτρητο χαλυβδοέλασμα διαστάσεων 595x595 mm στον 

χώρο 1.1.12 και 

 ένα (1) plenum απόλυτου φίλτρου τύπου H13 διαστάσεων 47x47x27cm και ένα (1) 

στόμιο προσαγωγής αέρα με σταθερό διάτρητο χαλυβδοέλασμα διαστάσεων 470x470 

mm στον χώρο 1.1.13. 

 

10. Χρωματισμοί. Κατόπιν των ανωτέρω εργασιών, να πραγματοποιηθεί ο ελαιοχρωματισμός 

όλων των χώρων της μονάδας, δηλ. Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Νεφρολογικής Κλινικής των 

διαδρόμων και όλων των βοηθητικών χώρων, όπως στο σχέδιο μελλοντικής διαρρύθμισης που 

επισυνάπτεται. Βαφή τοίχων ξηρής δόμησης με ‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΣΑΤΙΝΕ’. Εφαρμογή δύο χεριών, αφού προηγηθεί 
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κατάλληλη προεργασία και αστάρωμα με το κατάλληλο αστάρι όπου χρειάζεται. Αποχρώσεις 

ανοιχτόχρωμες κατόπιν δειγματισμών και συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Βαφή σιδηρών κασωμάτων με ριπολίνη διαλύτου λευκή σατινέ. Κατάλληλο αστάρι όπου χρειάζεται 

και δύο χέρια χρωματισμός. 

 

11. Αποδυτήρια. Περιλαμβάνεται η διαμόρφωση χώρου 2.5mx 6m περίπου σε χώρο αναμονής 

και αποδυτηρίων. Προσθήκη χωρίσματος ξηρής δόμησης και τοποθέτηση θύρας στο μέσον του 

χώρου για την διαμόρφωση αποδυτηρίων. Προσθήκη χωρίσματος ξηρής δόμησης και τοποθέτηση 

θύρας στην αρχή του χώρου για διαμόρφωση χώρου αναμονής. Κατόπιν των ανωτέρω εργασιών, να 

πραγματοποιηθεί ο χρωματισμός και του διαμορφούμενου χώρου αναμονής και αποδυτηρίων 

όμοια με την εργασία 12 χρωματισμοί. 

 

12. Διάφορα. Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω διάφορα συμπληρωματικά: 

 Dexion. Στο χώρο εργασίας αδελφών τοποθέτηση dexion, διαστάσεων πλάτους 1.85mx 

βάθους 0.45mx ύψος 1,95m περίπου, πέντε πιάτων. Τεμάχια 2. 

 Ντουλάπι. Στην εσοχή του διαδρόμου που γειτνιάζει με την στάση αδελφών, τοποθέτηση 

ντουλαπιού διαστάσεων όπως προσαρμόζεται στο χώρο. 

 Κρεμάστρες. Τοποθέτηση κρεμαστρών στα WC ασθενών για τακτοποίηση του ιματισμού 

τους. 

 Ανοξείδωτος πάγκος. Τοποθέτηση ανοξείδωτου πάγκου ενσωματωμένου με τον νιπτήρα 

στον κύριο χώρο της μονάδας για να τοποθετούνται νεφροειδή, διαλύματα, κ.λπ. 

 Βοηθητικός πάγκος. Στον ίδιο χώρο και ακριβώς απέναντι τοποθέτηση βοηθητικού πάγκου 

μη ανοξείδωτου. 

 Ντουλάπια για φάρμακα. Στη στάση αδελφών, τοποθέτηση ντουλαπιών για φάρμακα 

διαστάσεων όπως προσαρμόζονται στο χώρο. 

 Πάγκος στις οξείες. Στις οξείες αιμοκαθάρσεις τοποθέτηση πάγκου εργασίας στην εσοχή 

αριστερά διαστάσεων όπως προσαρμόζεται στο χώρο. 
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ΣΧΕΔΙΑ

 

Σχέδιο 1. Υπάρχουσα κατάσταση. 



9 

 

 

Σχέδιο 2. Νέα διαρρύθμιση. 
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Υφιστάμενη κατάσταση (χώροι 1.1.17-18) 

 

Μελλοντική κατάσταση (χώροι 1.1.17-18) 

 

Σχέδιο 3. “Σχέδια Εγκαταστάσεων Κλιματισμού α' ορόφου”.  
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Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Μελλοντική κατάσταση 

 

Σχέδιο 4. “Σχέδια Εγκαταστάσεων Κλιματισμού Δώματος”. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να λάβουν πλήρη και καλή γνώση του χώρου εργασιών. 

Να γίνουν μετρήσεις στους χώρους από τον ανάδοχο για την ακρίβεια των διαστάσεων και την καλή 

προσαρμογή των υλικών.  

Καλό και προσεκτικό φινίρισμα σε όλες τις επιφάνειες ακμές και γωνίες.  

Προσοχή στις ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις των χώρων για να μην προκληθούν βλάβες 

και τυχόν επεμβάσεις κατόπιν συνεννόησης, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη 

λειτουργία των χώρων. Επιλογή κατάλληλων ημερών και ωρών. 

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. 

Τα όρια των εργασιών αρχίζουν από τις κεντρικές συσκευές (π.χ. κολλεκτέρ, ικριώματα ασθενών, 

γενικοί πίνακες κλπ.) και τελειώνουν με την ολοκλήρωση του αντικειμένου και τις ρυθμίσεις και 

δοκιμές. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει όλες τις κατά τον νόμο και την τέχνη και τεχνική μετρήσεις και δοκιμές 

και να παραδώσει τα αποτελέσματά τους στην Τεχνική Υπηρεσία. Επίσης, οφείλει να ενημερώσει τα 

σχέδια των εγκαταστάσεων των χώρων τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. 

Παράδοση τυχόν χρήσιμων υλικών στο τεχνικό τμήμα του νοσοκομείου και άμεση απομάκρυνση 

όλων των άχρηστων 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. 

Έναρξη εργασιών κατόπιν συνεννόησης με το Νοσοκομείο και το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης και ολοκλήρωση εργασιών σε δέκα (10) ημέρες από την έναρξή τους. 

Ανάθεση της εργασίας σε εξωτερικό συνεργείο αναδόχου. Να υποβληθεί πέραν της 'Οικονομικής 

Προσφοράς' ξεχωριστή 'Τεχνική Προσφορά' στην οποία να αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα, και 

τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και πλήρους και καλής λειτουργίας για ένα τουλάχιστον έτος. 

Η δαπάνη να περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά, ότι μερεμετίσματα απαιτούνται και γενικά 

ότι χρειάζεται για την ολοκλήρωση της εργασίας. 

 

 

 


