
Αρ πρωτ 33153/20-10-2017

ΘΕΜΑ : Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς συγκροτήματος οικίσκων κατασκευής 

GLASSART

ΣΧΕΤ : α) Το αρ.πρωτ. 21695 / 11.7.2017 έγγραφο της Τ.Υ. Ν.Μ.Ν.Θ.

β) Το αρ.πρωτ. 30330 / 29.9.2017 εισηγητικό έγγραφο της Τ.Υ. Ν.Μ.Ν.Θ

την σχετική απόφαση της 38ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΓΝΠ

γ) Η Νο707/19-10-2017 απόφαση Διοικητή

Σε συνέχεια των πιο πάνω σχετικών εγγράφων, εισηγούμαστε την αποσυναρμολόγηση, 

μεταφορά του συγκροτήματος μεταλλικών οικίσκων κατασκευής GLASSART (σύστημα 

METRON 2401/3802) από τη Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος στη διεύθυνση 

Γηροκομείου 118 στο Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στη διεύθυνση Καλαβρύτων 37 και στη 

επανασυναρμολόγηση. Το συγκρότημα είναι εγκατεστημένο επί τσιμεντένιας βάσης στο χώρο 

της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος στη διεύθυνση Γηροκομείου 118 και θα 

τοποθετηθεί στη συνέχεια σε νέα αντίστοιχη βάση στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών επί της 

οδού Καλαβρύτων 37.

Εκτίμηση κόστους όλων των παραπάνω: 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει ξεχωριστή Οικονομική και Τεχνική Προσφορά. Να 

αναφέρεται ξεκάθαρα ο χρόνος υλοποίησης του έργου.

Διαστάσεις – Χώροι πραγματοποίησης των εργασιών

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος πριν από την κατάθεση της προσφοράς του θα πρέπει να λάβει 

πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης του εν λόγω συγκροτήματος, των 

ηλεκτρομηχανολογικών του δικτύων και των παρακείμενων εγκαταστάσεων, τόσο στο χώρο 

που είναι ήδη εγκατεστημένο, στη ΝΜΝΘ, όσο και στο χώρο που θα μετεγκατασταθεί, στο 

ΓΝΠ. Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις ασφαλείας κατά 

την διαδικασία μεταφοράς.

Όλες οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρακάτω σκαρίφημα είναι προσεγγιστικές. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στους εκάστοτε χώρους στη ΝΜΝΘ και στο ΓΝΠ και να 

επιμετρήσει. Η ακριβής θέση μετεγκατάστασης του συγκροτήματος, μέσα στο χώρο του 

πάρκινγκ ανατολικά της Νέας Πτέρυγας του ΓΝΠ, θα καθοριστεί κατόπιν συνεργασίας του 

Αναδόχου με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ, ικανοποιώντας κατά προτεραιότητα τις 

απαιτήσεις ασφάλειας, επάρκειας και λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων του ΓΝΠ, την 

εύκολη πρόσβαση του προσωπικού και των πολιτών, καθώς και τις καταλληλότερες τεχνικές 

λύσεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συγκροτήματος και οικονομία.

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να περιλαμβάνει στην Τεχνική του Προσφορά 



λεπτομερώς και επί ποινή αποκλεισμού τεχνική περιγραφή, κατασκευαστικά στοιχεία και 

απαιτήσεις τόσο για την κατασκευή της απαραίτητης βάσης για την τοποθέτηση του κτιριακού 

συγκροτήματος στο νέο χώρο, όσο και τις απαιτήσεις για τα καλώδια παροχής των κεντρικών 

πινάκων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου πληροφορικής και των 

απαραίτητων συνδέσεων κρύου – ζεστού νερού και αποχέτευσης του συγκροτήματος. 

Χρόνος πραγματοποίησης εργασιών

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατό με την παρουσία προσωπικού που θα 

καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ, τόσο στους χώρους της Ν.Μ.Ν. Θώρακος όσο 

και στους χώρους του ΓΝΠ. Ο χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών να προκαθοριστεί από 

τον Ανάδοχο του έργου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ. Λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών ασφαλείας και απαιτήσεων λειτουργίας των Νοσοκομείων, η εκτέλεση των 

εργασιών δύναται να αναβληθεί ή να διακοπεί εκτάκτως μετά από άμεση εντολή της Τεχνικής 

Υπηρεσίας μέχρις ότου αρθούν οι αιτίες που επέβαλλαν την αναβολή ή την διακοπή των 

εργασιών (η άρση των αιτιών θα πρέπει να γίνει με ενέργειες και έξοδα του Αναδόχου, εφόσον 

το πρόβλημα προέκυψε λόγω των εκτελούμενων από αυτόν εργασιών).

Σημειώνεται ότι η μεταφορά του συγκροτήματος των οικίσκων θα πραγματοποιηθεί μετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας βάσης και των σχετικών δικτύων, έργο που θα αναλάβει 

άλλος Ανάδοχος. Η συνεργασία όλων θεωρείται προϋπόθεση (Τ.Υ. και Ανάδοχοι).

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο βάσει των παρακάτω Τεχνικών 

Προδιαγραφών.

Μέτρα ασφαλείας - Προφυλάξεις

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των 

ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, τόσο στους 

χώρους των εγκαταστάσεων της ΝΜΝΘ, όσο και στους χώρους του ΓΝΠ. Ειδικότερα κατά την 

μεταφορά των τμημάτων των οικίσκων με τα μεταφορικά του μέσα, ο Ανάδοχος οφείλει να 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προφυλάξεις που προβλέπονται από τον Νόμο 

(Κ.Ο.Κ., ΚΤΕΟ οχημάτων, ασφάλιση για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές κ.α.).

Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Μετά το πέρας του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά 

και υλικά συσκευασίας (σε χώρο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο), να πραγματοποιήσει ότι 

μερεμετίσματα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ακόμα να αποκαταστήσει 

τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να έχουν προκληθεί στο συγκρότημα των οικίσκων, καθώς 



και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις  στους χώρους της ΝΜΝΘ & του ΓΝΠ. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να παραδώσει τόσο τους εσωτερικούς χώρους των οικίσκων όσο και τον περιβάλλοντα 

χώρο αυτών (των οικίσκων), καθαρό και λειτουργικό. Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών, 

οφείλει να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ δελτίο εργασιών, σχέδια της κάτοψης 

του συγκροτήματος τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή (αρχεία AUTOCAD .dwg) και 

τα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν οδηγίες για την 

συντήρηση του κτιριακού συγκροτήματος.

Εμπειρία και πιστοποιητικά

Η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία (με 

πελατολόγιο που θα συμπεριλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά) σε εργασίες 

συναρμολόγησης – αποσυναρμολόγησης ή ακόμη και κατασκευής συστημάτων δόμησης 

ανάλογου τύπου και μεγέθους. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά EN ISO 9001, ISO 14001 και ISO 

18001. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Εγγύηση

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής και ασφαλούς εγκατάστασης για την δομική αντοχή 

των οικίσκων, των υγρομονώσεων στους αρμούς σύνδεσης, των εσωτερικών 

ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά τις παρακάτω βασικές εργασίες:

• Αποξήλωση προκατασκευασμένου συγκροτήματος οικίσκων κατασκευής GLASSART 

τύπου METRON 2401/3802 επιφάνειας περίπου 218τ.μ. και αποσύνδεση όλων των 

εσωτερικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκεται στις  

εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος στη διεύθυνση 

Γηροκομείου 118. 

• Μεταφορά των οικίσκων οδικώς με μεταφορικά μέσα του Αναδόχου σε απόσταση 

περίπου 4 χιλιομέτρων.

• Επανεγκατάσταση του συγκροτήματος των οικίσκων σε θέση ανατολικά της Νέας 

Πτέρυγας του ΓΝΠ, στη διεύθυνση Καλαβρύτων 37, πάνω σε κατάλληλη βάση, που θα 

έχει κατασκευαστεί από άλλον εργολάβο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αναδόχου.

• Ο Ανάδοχος οφείλει να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει (κατά την μετεγκατάσταση 

στο ΓΝΠ) τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού από ειδικευμένο 

προσωπικό με κατάλληλες άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος καθώς και με κατάλληλα 

υλικά με πιστοποιητικά CE , σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής  



νομοθεσίας για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και των Τεχνικών Οδηγιών του Τ.Ε.Ε. 

(2411/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Διανομή κρύου - ζεστού νερού).

• Ο Ανάδοχος οφείλει να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει (κατά την μετεγκατάσταση  

στο ΓΝΠ) τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης από ειδικευμένο 

προσωπικό με κατάλληλες άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος καθώς και με κατάλληλα 

υλικά με πιστοποιητικά CE , σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής 

νομοθεσίας για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και των Τεχνικών Οδηγιών του Τ.Ε.Ε. 

(2412/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις).

• Ο Ανάδοχος οφείλει να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει (κατά την μετεγκατάσταση 

στο ΓΝΠ) τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

(τηλεφώνων και δικτύου) από ειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλες άδειες 

εξασκήσεως επαγγέλματος καθώς και με κατάλληλα υλικά με πιστοποιητικά CE , 

σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για τις 

ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις (πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384). 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να αποσυνδέσει με ασφάλεια (χωρίς φλόγα ή σπινθήρες) τις 

σωληνώσεις του δικτύου οξυγόνου που διέρχεται μέσα από τους χώρους του 

συγκροτήματος αλλά δεν έχει τη υποχρέωση να τους επανασυνδέσει  κατά την 

επανεγκατάσταση του συγκροτήματος.

• Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει υγρομονώσεις σε όλους τους αρμούς και τις 

συνδέσεις του συγκροτήματος.

• Ο Ανάδοχος οφείλει να κλείσει με μεταλλικό πάνελ πολυουρεθάνης τόσο το άνοιγμα 

πλάτους περίπου 2 μέτρων στον τοίχο απέναντι από την έξοδο κινδύνου 2 (κατά την 

μετεγκατάσταση στο ΓΝΠ) όσο και το αντίστοιχο άνοιγμα πλάτους περίπου 2 μέτρων 

στο διάδρομο σύνδεσης του συγκροτήματος με το κτήριο της Κλινικής στη Ν.Μ.Ν. 

Θώρακος.

Ακολουθεί σκαρίφημα της κάτοψης του συγκροτήματος των οικίσκων (Εικόνα 1).



Εικόνα 1 Σκαρίφημα κάτοψης Συγκροτήματος οικίσκων GLASSART METRON 2401/3802


