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ΘΕΜΑ: Διαρρύθμιση του ΤΕΠ κλπ. χώρων στο κτίριο “Νέα Πτέρυγα” του Γ. Ν. Πατρών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για εργασίες διαρρύθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και επιπλέον χώρων 

του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας του νοσοκομείου, σύμφωνα με την παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, οι 

σχετιζόμενες θέσεις των οποίων παρουσιάζονται με την αντίστοιχη αρίθμηση στα σχέδια (1) και (2). 

 

Σχέδιο 1. Κάτοψη Ισογείου κτιρίου Νέας Πτέρυγας – Αρίθμηση χώρων εργασιών διαρρυθμίσεων 
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Σχέδιο 2. Κάτοψη Β’ Ορόφου κτιρίου Νέας Πτέρυγας – Αρίθμηση χώρων εργασιών διαρρυθμίσεων 

 

-1- Πλήρης Αποξήλωση χώρου 0.01.06 και παρακείμενου υαλοστασίου-θύρας 

Πλήρης αποξήλωση τοίχων χώρου 0.01.06 «Γραφείο Αστυνομίας» (τρέχουσα χρήση χώρου ως διαλογή 

ΤΕΠ) και εσωτερικού χωρίσματος υαλοστασίου και θυρών, προκειμένου να επεκταθεί ο χώρος 

αναμονής. Η θύρα του χώρου 0.01.06 θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία Νο3. 

Περιλαμβάνεται νάιλον απομόνωσης με ξύλινους πηχίσκους για την προσωρινή απομόνωση των χώρων 

από τον διάδρομο κλπ. για τις ανάγκες των εργασιών.  

Περιλαμβάνονται μερεμετισμοί και αποκατάσταση υπαρχόντων ψευδοροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ. 

στοιχείων σε τελικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα όμοια με τα υπάρχοντα στο χώρο. Η 

επένδυση με γυψοσανίδα της κολώνας του χώρου να παραμείνει. 

Περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απομόνωση ή διευθέτηση τυχών παροχών λαμβάνοντας όλα τα μέτρα 

ασφαλείας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.  

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ηλεκτρολογικές εργασίες: 

- Να πραγματοποιηθεί αλλαγή στον φωτισμό του χώρου ως ακολούθως: Να αποξηλωθούν ένα 

φωτιστικό Ε5.2 και ένα φωτιστικό 6.2. Συγκεκριμένα, το φωτιστικό Ε5.2 που θα παραμείνει να προστεθεί 

στην γραμμή φωτισμού Ε2, ενώ το φωτιστικό 6.2 που θα παραμείνει να προστεθεί στη γραμμή 

φωτισμού 5.  

- Να πραγματοποιηθεί αποξήλωση των διακοπτών ελέγχου φωτιστικών σωμάτων Ε5.2 και 6.2.  

- Να πραγματοποιηθεί αποξήλωση των ρευματοδοτών Ε11 και 12 και να μονωθούν κατάλληλα τα 

καλώδια τροφοδοσίας. 
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- Μετακίνηση των δύο ρευματοδοτών 10 που βρίσκονται εξωτερικά των αποξηλούμενων τοίχων του 

χώρου 0.01.06 σε παρακείμενο τοίχο. 

- Μετακίνηση ρολογιών χώρου (τα οποία συνδέονται σε κεντρικό σύστημα ρολογιού) σε παρακείμενους 

τοίχους στον χώρο αναμονής. 

- Αποξήλωση των πριζών τηλεφώνου Τ38, Τ39 και data D38, D39, χωρίς την καταστροφή των καλωδίων, 

αλλά την μετακίνηση και τακτοποίησή τους στην ψευδοροφή. 

- Μετακίνηση πρίζας TV που βρίσκεται εξωτερικά αποξηλούμενου τοίχου του χώρου 0.01.06 σε 

παρακείμενο τοιχο. 

- Μετακίνηση χειριστηρίου sauter που βρίσκεται εξωτερικά αποξηλούμενου τοίχου του χώρου 0.01.06 σε 

παρακείμενο τοίχο. 

 

 

 

(β) Ρευματοδότες 

 

(α) Φωτιστικά σώματα - Διακόπτες (γ) Ηλεκτρικά Ασθενή: Ρολόγια, Τηλέφωνα, 

Data, TV 

Σχέδιο 3. Κατόψεις απεικόνισης τρεχουσών εγκαταστάσεων σχετικών με τις ηλεκτρολογικές 

εργασίες αποξήλωσης χώρου 0.01.06 

Η πόρτα, το κάσωμα, τα υαλοστάσια, τα φωτιστικά και οι διακόπτες και πρίζες να αποξηλωθούν μετά 

προσοχής και να μεταφερθούν από τον Ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει το νοσοκομείο.  
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Να επαναχρησιμοποιηθούν μία πρίζα τηλεφώνου, μια πρίζα data και μια πρίζα ρεύματος στην εργασία 

Νο2. 

Η πόρτα, το κάσωμα και ένας διακόπτης ελέγχου φωτιστικού, μία πρίζα τηλεφώνου και μια πρίζα data να 

επαναχρησιμοποιηθούν στην εργασία Νο3. 

 

-2- Τοποθέτηση ξύλινου πάγκου φύλακα και περσίδες γκισέ χώρου 0.01.04 «Πληροφορίες – 

Καταγραφές».  

Πάγκος ρητίνης HPL (High Pressure Laminate) τύπου Duropal, πάχους περίπου 25 χιλ. με ματ επιφάνεια, 

σχήματος Γ με μήκος ανά πλευρά του “Γ” 200 εκ και 130 εκ.. Ύψος πάγκου 110 εκ. Πλάτος επιφάνειας 

εργασίας 30εκ. Ύψος εσωτερικής επιφάνειας εσοχής 80εκ. και πλάτος επίσης 30 εκ. Ο πάγκος να είναι 

στηριγμένος στο δάπεδο. Μεταφορά του υαλοστασίου του αποξηλωμένου πάγκου ενδοσκοπικού (βλ. 

Εργασία Νο5) συνολικών διαστάσεων 190 * 55 εκ. και τοποθέτησή του επί της επιφάνειας εργασίας στην 

διεύθυνση των 200 εκ. 

Να τοποθετηθούν στον τοίχο στον οποίο στερεώνεται ο πάγκος, πλησίον του πάγκου: 

- μια πρίζα ρευματοδότησης, η οποία να συνδεθεί στην υπάρχουσα γραμμή ρευματοδοτών 10. 

- μια πρίζα data, η καλωδίωση της οποίας να γίνει από τον Ανάδοχο και να τερματιστεί στο rack του 

χώρου. 

- μια πρίζα τηλεφώνου, η καλωδίωση της οποίας να γίνει από τον Ανάδοχο και να τερματιστεί στο rack 

του χώρου. 

 

Σχέδιο 4. Κάτοψη χώρου εγκατάστασης πάγκου και τοποθέτηση πριζών ρεύματος, τηλεφώνου, data 

(μονάδα μέτρησης: μέτρα).  
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Να τοποθετηθούν σε κάθε τζάμι του γκισέ του χώρου 0.01.04 περσίδες αλουμινίου 25 χιλ. χρωματισμού 

επιλογής των χρηστών του χώρου. 

-3- Τοποθέτηση χωρίσματος στον χώρο 0.01.55 «Αναμονή» 

Χώρισμα ξηρής δόμησης με ενδιάμεση μόνωση: Κατασκευή νέου χωρίσματος από γυψοσανίδες πάχους 

12,5mm περίπου. Χρήση διπλής γυψοσανίδας σε μεταλλικό σκελετό (ορθοστάτες, στρωτήρες και 

οριζόντιες τραβέρσες) κατακόρυφα ανά 60 εκ. και οριζόντια, με μόνωση από πετροβάμβακα πάχους 6cm 

και πυκνότητας 40kg/m3. Τοίχος εκτεινόμενος μέχρι την οροφή.  

Τοποθέτηση αποξηλωμένου κασώματος και υπάρχουσας ξύλινης πόρτας διαστάσεων 80*220 εκ. (βλ. 

εργασία Νο1) επί της νοητής ευθείας του διαδρόμου. Στήριξη κάσας με κοιλοδοκούς (εσωτερικά του 

χωρίσματος ξηρής δόμισης) κατ’ ελάχιστον 60*60*2 χιλ. περίπου από δάπεδο έως πλάκα οροφής και 

οριζόντιο κοιλοδοκό από τοίχο έως κατακόρυφο κοιλοδοκό. 

Περιλαμβάνονται μερεμετισμοί και αποκατάσταση υπαρχόντων ψευδοροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ 

στοιχείων σε τελικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα όμοια με τα υπάρχοντα στο χώρο.  

Βάψιμο του τοίχου, αστάρωμα και δύο χέρια πλαστικού χρώματος βάσεως νερού. Βάψιμο της 

μεταλλικής κάσας. Τοποθέτηση στον εξωτερικό τοίχο φάσας προστασίας διαστάσεων και χρωματισμού 

όμοιου με τους υπάρχοντες στον χώρο. 

Να πραγματοποιηθεί αλλαγή στον φωτισμό του χώρου ως ακολούθως: 

 

Συγκεκριμένα, το φωτιστικό του χώρου 0.01.55 να μην 

ρευματοδοτείται από τη γραμμή φωτισμού του διαδρόμου 

Ε1, αλλά από τη γραμμή φωτισμού εφεδρείας του χώρου 

0.01.56 Ε4.4. Τοποθέτηση αποξηλούμενου διακόπτη 

ελέγχου φωτιστικών σωμάτων (βλ. Εργασία Νο1) στο νέο 

χώρισμα δεξιά της εισόδου και σύνδεσή του με το 

φωτιστικό του χώρου 0.01.55.  

Να τοποθετηθούν επιπλέον: 

- μια πρίζα ρευματοδότησης, η οποία να συνδεθεί στην 

υπάρχουσα γραμμή ρευματοδοτών Ε12 του χώρου 0.01.56. 

- μια πρίζα data, η καλωδίωση της οποίας να γίνει από τον 
Ανάδοχο και να τερματιστεί στο rack του χώρου ή να 
χρησιμοποιηθεί η καλωδίωση της αποξηλούμενης πρίζας 
δεδομένων της εργασίας Νο5. 

- μια πρίζα τηλεφώνου, η καλωδίωση της οποίας να γίνει 

από τον Ανάδοχο και να τερματιστεί εντός του χώρου 

0.01.56 (για τη δυνατότητα μελλοντικής μεταφοράς του 

τηλεφώνου). 

 

Σχέδιο 5. Διαμόρφωση χώρου 0.01.55 
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Περιλαμβάνονται μερεμετισμοί και αποκατάσταση υπαρχόντων ψευδοροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ. 

στοιχείων σε τελικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα όμοιο με τα υπάρχοντα στο χώρο.  

-4- Τοποθέτηση ενός νιπτήρα στο χώρο 0.01.54 – ΩΡΛ ΤΕΠ. Παροχές ύδρευσης – αποχέτευσης. 

Να τοποθετηθεί νιπτήρας με κολώνα από πορσελάνη χρώματος λευκού μέγιστου μήκους 60 εκ. και 

ελάχιστου βάθους γούρνας 18 εκ.. Η τοποθέτηση να γίνει επί τοίχου γυψοσανίδας αριστερά της εισόδου, 

σε σημείο που θα υποδειχθεί επακριβώς από το Τεχνικό Τμήμα.  

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων σωληνώσεων παροχών ζεστού και κρύου 

νερού χρήσης, όπως και αποχέτευσης. Οι παροχές ύδρευσης και αποχέτευσης να πραγματοποιηθούν 

από τις πλησιέστερες σωληνώσεις. Προτείνεται η διασύνδεσή τους με τις αντίστοιχες παροχές-

αποχετεύσεις του χώρου του υπογείου -1.02.01 «Air Lock». 

Να τοποθετηθεί αναμεικτική μπαταρία νιπτήρος αγκώνος, βαμμένη με οξυάντοχη βαφή φούρνου, που 

να μην προσβάλλεται από οξέα, βάσεις, αιθέρες, ακετόνες, λίπη κ.λπ. και να αντέχει σε πιέσεις μέχρι 

12bar. Να έχει διάμετρο ½’’. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και να πληρεί 

τα πρότυπα BS 5750 PRT 1, DIN12898, ΕΝ13792:2002, ISO228/1 και DIN12918 και να είναι εγκεκριμένη 

από αρμόδιο οργανισμό ως προς την πίεση λειτουργίας και την αντοχή της. 

Επί του νιπτήρα να τοποθετηθεί καθρέπτης διαστάσεων περίπου 45x60 εκ. 

Μεταξύ νιπτήρα και καθρέπτη να τοποθετηθούν στον τοίχο μία οριζόντια σειρά πλακάκια 20x20 χιλ. 

λευκής απόχρωσης με ελαστική κόλλα πλακιδίων επί γυψοσανίδας. Αρμολόγημα με κατάλληλο αρμό και 

εφαρμογή αντιμουχλικής σιλικόνης μεταξύ πλακιδίων νιπτήρα. 

-5- Αποξήλωση πάγκου χώρου 0.01.60α «Γραμματεία Απεικονίσεων Ενδοσκοπήσεων».  

Αποξήλωση του υαλοστασίου του (τζάμια, στηρίγματα) συνολικών διαστάσεων 190 * 55 εκ. μετά 

προσοχής και μεταφορά του υαλοστασίου στο νέο γκισέ του φύλακα (βλ. Εργασία Νο2).  

Αποκατάσταση δαπέδου και τοίχου στα σημεία αποξήλωσης με τελικό λειτουργικό και αισθητικό 

αποτέλεσμα όμοιο με τα υπάρχοντα στο χώρο.  

Περιλαμβάνεται η μετακίνηση της κεντρικής μονάδας του συστήματος με φωτεινές ενδείξεις και ηχητική 

σήμανση με την απαιτούμενη επέκταση μεγαφωνικής καλωδιώσης στον παρακείμενο χώρο 0.02.03 

«Πληροφορίες – Γραμματεία».  

Αποξήλωση των πριζών τηλεφώνου και data, χωρίς την καταστροφή των καλωδίων, αλλά την μετακίνηση 

και τακτοποίησής τους στην ψευδοροφή. Η καλωδίωση των data δύναται εναλλακτικά να μετακινηθεί 

και να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εργασίας Νο3. 

 

-6- Διαμόρφωση χώρου 0.01.15 «Γραφείο Προϊσταμένης» για εγκατάσταση οδοντιατρικού ΤΕΠ.  

Να γίνει διαμόρφωση του χώρου ώστε να εγκατασταθεί το οδοντιατρικού ΤΕΠ (βλ. Σχέδιο 6). 
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Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση των απαιτούμενων παροχών ζεστού-κρύου νερού και αποχετεύσεων.  

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση των παροχών-αποχετεύσεων του οδοντιατρικού μηχανήματος με χρήση 

των εγκαταστάσεων του παρακείμενου χώρου 0.01.16 «Πλύση Ασθενούς».  

Οι αναμονές να βρίσκονται κατά το δυνατό κοντά στα σημεία του νεροχύτη, της μπαταρίας και του 

οδοντιατρικού μηχανήματος. 

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση τεσσάρων ρευματοδοτών σε δύο ζευγάρια το ένα πάνω από τον πάγκο 

και το δεύτερο στον δυτικό τοίχο αποτελούμενα από ένα ρευματοδότη λευκού χρωματισμού στην 

γραμμή 11 και έναν πράσινου χρωματισμού στην γραμμή Ε13. 

 

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση συμπιεστή 
(compressor) αέρα για την τροφοδοσία του 
οδοντιατρικού μηχανήματος. Ο συμπιεστής θα  
παρασχεθεί από το νοσοκομείο και θα 
τοποθετηθεί από τον Ανάδοχο στο χώρο -1.06.01 
«Χώρος Πεπιεσμένου Αέρα» στο υπόγειο του 
κτιρίου . Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την τοποθέτηση 
των απαιτούμενων χαλκοσωλήνων από την έξοδο 
του μηχανήματος μέχρι την είσοδο αέρα του 
οδοντιατρικού μηχανήματος με κατάλληλο 
τρύπημα της ενδιάμεσης πλάκας. 

Περιλαμβάνεται η μετακίνηση της κεντρικής 
μονάδας του συστήματος με φωτεινές ενδείξεις 
και ηχητική σήμανση με την απαιτούμενη 
επέκταση μεγαφωνικής καλωδίωσης στον 
παρακείμενο χώρο 0.01.04 «Πληροφορίες – 
Καταγραφές».  

 

Σχέδιο 6. Διαμόρφωση χώρου Οδοντιατρικού ΤΕΠ 

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πάγκου με συρτάρια, ντουλάπια και νεροχύτη, όπως παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο Σχέδιο 7. 

Τα χρώματα του πάγκου στο μεταλλικό πλαίσιο, στην επιφάνεια εργασίας, στα ερμάρια, στις χειρολαβές, 

στα ράφια κ.λπ. να είναι εγγυημένης αντοχής και προδιαγραφών για εργαστηριακή χρήση. Τα 

προσφερόμενα είδη να είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση. 

Το συγκρότημα του πάγκου να πακτωθεί – στηριχθεί στον τοίχο.  

Η στήριξη των ερμαρίων να γίνει από κάτω με μεταλλική δοκό διαστάσεων τουλάχιστον 40Χ40Χ2mm 

κατά μήκος του πάγκου. Να υπάρχει κενό, περίπου 120 - 150mm μεταξύ του εδάφους και της μεταλλικής 

δοκού ενίσχυσης/στήριξης του κάτω ραφιού και ερμαρίων προκειμένου να γίνεται εύκολα ο 

καθαρισμός. Να διαθέτει πλάτη μοριοσανίδας με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 10mm 

ακόμα και στα σημεία όπου δεν υπάρχει ερμάριο. 
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Να εγκατασταθούν οι απαιτούμενες παροχές ζεστού και κρύου νερού διατομής και οι σχετικές αναμονές 

1/2" (αρσενικού σπειρώματος), η αναμεικτική μπαταρία αγκώνος του πάγκου, η απαιτούμενη 

αποχέτευσης και το σιφόνι του νεροχύτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις 

υδραυλικές εγκαταστάσεις και των Τεχνικών Οδηγιών του Τ.Ε.Ε. (2411/86 - Εγκαταστάσεις σε κτήρια και 

οικόπεδα - Διανομή κρύου - ζεστού νερού και 2412/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - 

Αποχετεύσεις). 

Σχέδιο 7. Κάτοψη πάγκου Οδοντιατρικού ΤΕΠ (μονάδες μέτρησης: χιλιοστά). 

Ο εργαστηριακός πάγκος να είναι στιβαρής κατασκευής και υψηλής αντοχής σε βαρύ φορτίο και 

μηχανική καταπόνηση κατά την καθημερινή του χρήση.  

Τα απαραίτητα τμήματα από τα οποία θα αποτελείται ο πάγκος να είναι τα ακόλουθα: 

Το μεταλλικό πλαίσιο – σκελετός του πάγκου να είναι κατασκευασμένο από δοκούς χάλυβα διαστάσεων 

περίπου 40x40x2mm ή 60x30x2mm ή αντίστοιχο. Ο σκελετός του πάγκου να διαθέτει κάθετα πλαίσια 

ειδικού σχεδιασμού και οριζόντιες δοκούς. Τα κάθετα πλαίσια να φέρουν πέλματα με επιφάνεια 

στήριξης 30mm περίπου για την οριζοντίωση τους με αντιολισθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο 

ιδιότητες. Να συναρμολογούνται μεταξύ τους με συνδέσμους ασφαλείας, που δίνουν την δυνατότητα 

αποσυναρμολόγησης τους για μελλοντική αναδιάταξη ή μεταφορά, εάν χρειαστεί, χωρίς να επηρεάζεται 

η σταθερότητά τους. Στα μεταλλικά πλαίσια να τοποθετηθούν πέλματα – ρεγουλατόροι, οι οποίοι να 

ρυθμίζονται καθ’ ύψος και κλίση για την οριζοντίωση του μεταλλικού σκελετού. 

Το συνολικό πλάτος του μεταλλικού σκελετού – μαζί με τα αναρτημένα σε αυτόν ερμάρια – να είναι 

55cm. 

Τα πλαίσια και οι δοκοί να είναι βαμμένοι με βαφή φούρνου, σε θερμοκρασία 200οC, αφού θα έχουν 

υποστεί επεξεργασίες απολάδωσης. Η βαφή φούρνου να έχει ισχυρή πρόσφυση στα μεταλλικά μέρη και 

να αντέχει στα οξέα, διαλύτες, τριβές κ.λπ., σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN53151-3, 53156, 

50018, 50021, 50939, 54004, 67530.  

Τόσο η διαδικασία συγκόλλησης των πλαισίων όσο και η βαφή αυτών να είναι σύμφωνες με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. 
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Τα συνδετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα για εργαστηριακή χρήση (π.χ. 

γαλβανισμένες βίδες ή ανοξείδωτες). 

Η επιφάνεια εργασίας να τύπου μοριοσανίδας με επικάλυψη βακελίτη. Να έχει πάχος τουλάχιστον 

30mm και να είναι καμπυλωμένη στην μπροστινή της πλευρά. Οι πίσω ακμές – προς τον τοίχο - να 

στεγανοποιηθούν με κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στη μούχλα και τα διαβρωτικά χημικά. Το πλάτος της 

επιφάνειας εργασίας να είναι 60cm, να καλύπτει πλήρως τον μεταλλικό σκελετό και τα ερμάρια, που θα 

έχουν συνολικό πλάτος 55cm, και να προεκτείνεται προς τα πίσω (ή και προς τα πλαϊνά σε όσες γωνίες 

απαιτείται βάσει σχεδίου) κατά 5cm. Το κενό πλάτους 5cm που θα διαμορφώνεται να είναι κατάλληλο 

για την διέλευση σωληνώσεων και καλωδίων πίσω από τον πάγκο. 

Η επιθυμητή διαμόρφωση και το είδος των ερμαρίων, καθώς και το σημείο τοποθέτησης του φαίνεται 

στα σχέδια 6 και 7. Όλες οι διαστάσεις που αναφέρονται σε αυτά είναι προσεγγιστικές. Οι ακριβείς 

διαστάσεις των ερμαρίων, καθώς και οι θέσεις τοποθέτησης τους να μετρηθούν από τον Ανάδοχο και να 

συμφωνηθούν με τον υπεύθυνο του ιατρείου και την Τεχνική Υπηρεσία πριν την έναρξη κατασκευής των 

πάγκων.  

Τα ερμάρια κάτω από τον εργαστηριακό πάγκο να είναι κατασκευασμένα από φύλλα μοριοσανίδας με 

αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18mm, με συνολικό πλάτος – μαζί με τον μεταλλικό σκελετό - 

55cm. 

Όλα τα ερμάρια να αναρτώνται στο μεταλλικό σκελετό του πάγκου, ενώ κάτω από αυτά θα υπάρχει 

μεταλλική δοκός κατά μήκος του πάγκου.  

Τα φύλλα μοριοσανίδας με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18mm να είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14322 και να ανήκει στην κατηγορία Ε1 για τις εκπομπές φορμαλδεΰδης. 

Επιπλέον, να τεμαχίζονται στις ακριβείς διαστάσεις και να συναρμολογούνται, αφού πρώτα 

τοποθετηθούν περιθώρια αδιάβροχα από ABS πάχους 0,45-2mm. Η πλάτη των ντουλαπιών, καθώς και ο 

πάτος των συρταριών να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδες με αμφίπλευρη επικάλυψη 

μελαμίνης. Τα πορτάκια και η πρόσοψη των συρταριών να είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη 

επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18mm και περιθώριο (σόκορο) PVC πάχους 2mm. 

Οι μεντεσέδες που στηρίζονται τα πορτόφυλλα, να είναι τοποθετημένοι με ειδικά παρεμβύσματα για 

άριστη αντοχή στις καταπονήσεις, να διαθέτουν ενσωματωμένο φρένο και να έχουν άνοιγμα 110ο.  

Τα συρτάρια να κυλούν σε οδηγούς που είναι βαμμένοι με εποξειδικά χρώματα και διαθέτουν ειδικές 

ρόδες για άριστη κύλιση. Στα συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι να είναι από ανάλογο υλικό, υψηλής 

αντοχής. Επίσης να διαθέτουν ειδικό σύστημα για άμεσο κλείσιμο 7cm πριν το τέλος, ώστε ποτέ να μην 

μένουν ανοικτά και επικίνδυνα για τον χρήστη. Η ικανότητα φόρτισης των συρταριών να είναι περίπου 

25kg ανά συρτάρι. 

Οι χειρολαβές των συρταριών και των πορτών των ερμαρίων να είναι στιβαρής κατασκευής και 

κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του προσωπικού. Οι 

χειρολαβές να είναι κατασκευασμένες από υλικά που να μπορούν να καθαριστούν και να απολυμανθούν 

εύκολα. Η επιθυμητή θέση και μορφή της χειρολαβής είναι κατά μήκος της πάνω ακμής του 

πορτόφυλλου ή της πρόσοψης του συρταριού είτε με κατάλληλο προφίλ αλουμινίου στα ερμάρια 

μελαμίνης είτε με κατάλληλη διαμόρφωση στα ερμάρια από ανοξείδωτο ατσάλι. 
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Η λεκάνη του πάγκου να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 316 διαστάσεων περίπου: 50cm x 50cm (μήκος x 

πλάτος). Το βάθος της λεκάνης να είναι 20-30cm ανάλογα με την απαίτηση του ιατρείου κατά την 

διάρκεια των επιμετρήσεων των τελικών διαστάσεων – πριν την έναρξη της κατασκευής – από τον 

Ανάδοχο.  

Η συγκόληση της λεκάνης με τις επιφάνειες εργασίας να είναι συμπαγής και απόλυτα στεγανή. Να 

συνοδεύεται από αντίστοιχο ειδικό σιφόνι κατάλληλο για χρήση με χημικά και αντοχή σε ζεστό νερό 

θερμοκρασίας έως και 80οC. 

 

-7- Διαμόρφωση χώρου 0.02.03 «Πληροφορίες Γραμματεία» 

Επέκταση υπάρχοντος μαρμάρινου λευκού γκισέ. Προσθήκη πλεξιγκλάς στο μαρμάρινο γκισέ. Προσθήκη 

θύρας στο χώρο. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί σαν γραφείο κίνησης. Επισυνάπτεται σχέδιο. 

Επέκταση υπάρχοντος γκισέ με μήκος 132 εκ. περίπου. Υλικό μάρμαρο λευκό με πάχος και γενικά 

διαστάσεις και λεπτομέρειες διαμόρφωσης όμοια με του υπάρχοντος γκισέ.  

Νέο τζάμι επί της επέκτασης του γκισέ με πάχος 1εκ. Διαστάσεις περίπου 132x60 εκ. και τοποθέτηση 

όμοια με το υπάρχον γκισέ. δηλ. με κενό θυρίδας 12 εκ. και στήριξη με παρόμοιες γωνίες, κλπ.  

Τοποθέτηση σε κάθε τζάμι του γκισέ οριζόντιων περσίδων αλουμινίου 25χιλ. Η επιλογή του 

χρωματισμού θα γίνει από δειγματολόγιο από τον χρήστη του χώρου. 

Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας διαστάσεων 80x 220 εκ. με φεγγίτη όπως στο σχέδιο που 

επισυνάπτεται. Στήριξη με τρείς κοιλοδοκούς, δύο κάθετους από δάπεδο μέχρι πλάκα οροφής, και μια 

οριζόντια. Περιλαμβάνονται πλαίσιο στήριξης ψευδόκασας, χερούλια, και κλειδαριά ασφαλείας. 

Ανοιγόμενη προς τα έξω. Έλεγχος καλής λειτουργίας θύρας και σταθερής ομαλής κίνησης. Χρωματισμός 

θύρας με όμοια απόχρωση όπως οι λοιπές θύρες στο χώρο. 

Περιλαμβάνονται δύο βαμμένοι κοιλοδοκοί 8x8 εκ τουλάχιστον από το δάπεδο μέχρι την οροφή δηλ. 

από το μπετό για την στήριξη της θύρας, και μια οριζόντια κοιλοδοκός όμοια. Απόσταση μπετού 

ψευδοροφών περίπου 1μ. 

Τοποθέτηση τριών (3) αναρτημένων πετασμάτων. Πλήρωση εκάστου με διάφανο πλεξιγκλάς. 

Τοποθέτηση πλεξιγκλάς σε μεταλλικό πλαίσιο (τελάρο). 

Κενό μεταξύ ψευδοροφών – πλεξιγκλάς 20 εκ. Κενό μεταξύ πετασμάτων – τζαμιών γκισέ 20 εκ. Κενά 

μεταξύ πλαισίων 20 εκ.  

Στήριξη με μεταλλικά πλαίσια ανθεκτικά και ελαφριάς κατασκευής από την οροφή πάνω από την 

ψευδοροφή δηλ. από το μπετό και διαγώνιες ράβδοι για σταθεροποίηση των πλαισίων κάθετα στο 

επίπεδό τους εσωτερικά των ψευδοροφών. Απόσταση μπετού ψευδοροφών περίπου 1μ. 
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Κοπή ψευδοροφών για τα κάθετα και διαγώνια των πλαισίων, γωνίες αλουμινίου περιμετρικά των οπών, 

και σταθερή επανατοποθέτηση με συνδέσεις όπου χρειάζεται.  

Έλεγχος όλων των ανωτέρω για την ακλόνητη στήριξη και σταθερότητά τους. 

 

 

Σχέδιο 8. Επέκταση γκισέ Γρ. Κινήσεως (Οι προσθήκες του Αναδόχου παρουσιάζονται με διαφορετικό 

χρωματισμό.) (μονάδες μέτρησης: εκατοστά). 

 

-8-  Διαμόρφωση χώρου Ορθοπεδικού ΤΕΠ 

Επέκταση υπάρχοντος χωρίσματος τοίχου ξηρής δόμησης διαγώνια 60 μοίρων σε μήκος περίπου 1.50 μ 

όπως στο σχέδιο που επισυνάπτεται, δηλ. τόσο ώστε να δημιουργηθούν ορθογωνισμένες άκρες  για την 

τοποθέτηση του πτυσσόμενου διαχωριστικού τύπου φυσαρμόνικας παράλληλα με τους λοιπούς τοίχους 

του χώρου (Σχέδια 1,9). Τοίχος ξηρής δόμησης πάχους 10 εκ. αποτελούμενος από σκελετό γυψοσανίδας, 

δύο φύλλα γυψοσανίδας 12,5 μμ έκαστο, και μόνωση πετροβάμβακα. Τοίχος εκτεινόμενος μέχρι την 

οροφή.  

Τοποθέτηση πτυσσόμενου διαχωριστικού τύπου φυσαρμόνικας όπως στο σχέδιο που επισυνάπτεται. 

(Σχέδια 1,9) Το πτυσσόμενο διαχωριστικό να στηρίζεται στις δύο άκρες στους τοίχους και σε οδηγό που 

θα εγκατασταθεί στο πάνω μέρος του. Ύψος πτυσσόμενου διαχωριστικού τουλάχιστον 2.20 μ. Λόγος 

μήκους ανεπτυγμένης προς συνεπτυγμένη θέση τουλάχιστον 3 προς 1. Μήκος ανεπτυγμένης θέσης 

πτυσσόμενου διαχωριστικού περίπου 2,50 μ. δηλ. όσο το μήκος που θα απομένει για το κλείσιμο του 

χώρου του ορθοπεδικού, κατόπιν της κατασκευής του διαγώνιου τοίχου ξηρής δόμησης. 
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Σχέδιο 9. Χώρισμα & Φυσαρμόνικα 

 

 

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση διαχωριστικών απομόνωσης 

κλινών ανάμεσα στα εξεταστικά κρεβάτια του Ορθοπεδικού 

ΤΕΠ. Τα διαχωριστικά να αποτελούνται από ύφασμα 

απομόνωσης (κουρτίνα), το οποίο να είναι συρόμενο πάνω 

σε οδηγό. Η τοποθέτηση να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 

τα σκαριφήματα του Σχήματος 10. Τα σκαριφήματα και οι 

διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικά και θα οριστικοποιηθούν 

κατά τη διαδικασία της τελικής επιμέτρησης από τον 

Ανάδοχο, τους υπεύθυνους του Ιατρείου και την Τεχνική 

Υπηρεσία του νοσοκομείου.  

Να αποξηλωθεί ο υπάρχων οδηγός μετά προσοχής. Να 

αποκατασταθεί η ψευδοροφή στο χώρο του οδηγού. 

Οι οδηγοί που θα τοποθετηθούν να είναι εφαπτόμενοι στην 

ψευδοροφή. Η στήριξή τους να πραγματοποιηθεί με πλήρη 

ανάρτηση από την οροφή (μπετόν) με αντηρίδες κατάλληλου 

μήκους και πλαϊνή στήριξη στους τοίχους με ροζέτες όπου 

εφάπτεται σε τοίχο. Οι οδηγοί να είναι μεταλλικοί και ενιαίοι 

με το απαιτούμενο κουρμπάρισμα, ώστε κάθε φύλλο 

κουρτίνας να μπορεί να σύρεται σε οποιαδήποτε πλευρά του 

οδηγού. Στα άκρα των οδηγών να τοποθετηθούν τα 

απαιτούμενα stop. Το ύφασμα της κουρτίνας να είναι από 

ειδικό βραδύκαυστο, αντιβακτηριδιακό/αντιμυκιτιακό, 

αντιστατικό, πλενόμενο και απολυμενόμενο υλικό. 

Σχέδιο 10. Διαμόρφωση 

διαχωριστικών απομόνωσης 

Ορθοπεδικού ΤΕΠ 

Να διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Το ύψος της κουρτίνας να είναι ενδεικτικά 2.30 μέτρα. Συνολικά 

να τοποθετηθούν έξι (6) φύλλα, όπως απεικονίζεται στο σχέδιο 10. Το πλάτος του φύλλου του 

υφάσματος να είναι κατάλληλο, ώστε να καλύπτεται η πλευρά για την οποία προορίζεται. Προτεινόμενο 
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πλάτος φύλλου 2.80-3.00μ. (χωρίς ραφή). Οι κουρτίνες να διαθέτουν τις απαιτούμενες ραφές (μόνο 

περιμετρικά), να είναι σιδερωμένες και να έχουν σούρωμα (να αναφέρεται στην προσφορά η αναλογία), 

όπου αυτό είναι εφικτό. Το χρώμα να είναι επιλογής νοσοκομείου από δειγματολόγιο.  

 

-9- Τοποθέτηση χαμηλής πόρτας στην Στάση Αδελφής της Ουρολογικής Κλινικής 

Τοποθέτηση χαμηλής πόρτας στην Στάση Αδελφής της Ουρολογικής Κλινικής (βλ. Σχέδιο 2) Ύψος θύρας 

1.0 μ. Πάχος θύρας τουλάχιστον 2 εκ. Θύρα ξύλινη δίφυλλη ale retour. Σύρτες για σταθεροποίηση στην 

κλειστή θέση. Η πόρτα να τοποθετηθεί κατά το δυνατό εσωτερικά του χώρου προκειμένου να μην 

εξέχουν τα φύλλα στον διάδρομο. Στο πάνω μέρος των φύλων φάσα προστασίας πάχους 1μμ πλάτους 

20εκ. προσκρουστήρας πλαστικός επικολλημένος και στις δύο όψεις των φύλλων στο αντίστοιχο ύψος 

των προσκρουστήρων των τοίχων. Τοποθέτηση πινακίδας 10*20 εκ. στην εξωτερική πλευρά η οποία να 

αναφέρει: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.  

 

-10- Μετακίνηση πόρτας και χωρίσματος Ορθοπεδικής Κλινικής 

Αποξήλωση θύρας μαζί με την κάσα της μετά προσοχής. Αποξήλωση χωρίσματος (λαμπάδων και 

πρεκιού) περιμετρικά της κάσας. Διευθέτηση τυχόν Η/Μ εγκαταστάσεων που φέρει το χώρισμα. 

 Αποκατάσταση τοίχου, δαπέδου και οροφής.  

Κατασκευή χωρίσματος (λαμπάδων και πρεκιού περιμετρικά της κάσας) για την τοποθέτηση της 

ανωτέρω θύρας μαζί με την κάσα της σε νέα θέση όπως στα Σχέδια 2,11. Τοίχος ξηρής δόμησης πάχους 

10 εκ. αποτελούμενος από σκελετό γυψοσανίδας, διπλά φύλα γυψοσανίδας εκατέρωθεν 12.5 μμ 

έκαστο, και μόνωση πετροβάμβακα 60χιλ. Αστάρωμα και βάψιμο του νέου χωρίσματος.  

 

 

Σχέδιο 11. Μετακίνηση πόρτας και χωρίσματος Ορθοπεδικής Κλινικής 
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Τοποθέτηση της ανωτέρω θύρας μαζί με την κάσα της στο ανωτέρω νέο χώρισμα. Στήριξη κάσας με δύο 

κοιλοδοκούς (εσωτερικά του χωρίσματος ξηρής δόμησης) κατ’ ελάχιστον 60*60*2 χιλ. περίπου από 

δάπεδο έως πλάκα οροφής και οριζόντιο κοιλοδοκό από τοίχο έως τοίχο στο πάνω μέρος της κάσσας.. 

Αστάρωμα και βάψιμο της μεταλλικής κάσας. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1. Ανάθεση της εργασίας σε ανάδοχο εργολάβο μηχανικό. Να υποβληθεί πέρα της «Οικονομικής 

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

τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.  

2. Η δαπάνη να περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την 

παράδοση των χώρων σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

3. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν πλήρη και καλή γνώση των χώρων των εργασιών, της 

υπάρχουσας κατάστασης και υποδομής των εγκαταστάσεων. Για τις εργασίες που προδιαγράφονται 

δεν δύναται να αναγνωριστούν εκ των υστέρων «απρόβλεπτες εργασίες». 

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

5. Οι διαμορφώσεις αφορούν την αποξήλωση των παλαιών στοιχείων, την μεταφορά χρησίμων υλικών 

(π.χ. θύρας, υαλοστασίων, φωτιστικών, διακοπτών, πριζών κλπ.) σε χώρους του νοσοκομείου που θα 

υποδειχθούν από το Τεχνικό Τμήμα, την μεταφορά και την απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, ότι 

μερεμετίσματα προκύψουν για την ολοκλήρωση των εργασιών και τον πλήρη καθαρισμό των χώρων 

εργασιών. Η απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών από τους χώρους να είναι άμεση ώστε να 

μην δημιουργείται πρόβλημα στην διακίνηση των ατόμων καθώς οι χώρο στην πλειοψηφία τους 

είναι σε λειτουργία. 

6. Η έναρξη των εργασιών να πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τα νοσοκομείο, το αργότερο εντός 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Η ολοκλήρωση των εργασιών να πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 

έναρξή τους. 

8. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών να λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα εφημεριών και νοσηλειών του 

νοσοκομείου όπως ισχύει κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών ώστε οι εργασίες να 

πραγματοποιηθούν χωρίς όχληση των νοσηλευόμενων. Επιλογή κατάλληλων ημερών και ωρών.  

9. Ο ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Πλήρης 

απομόνωση χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ. Άμεση 

απομάκρυνση μπαζών και αχρήστων από τους χώρους του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου και του 

προαύλιου χώρου). Χρήση κάδου σκεπασμένου. 

10. Οι διαστάσεις των σχεδίων είναι προσεγγιστικές. Να γίνουν μετρήσεις στους χώρους από τον 

ανάδοχο για την ακρίβεια των διαστάσεων και την καλή προσαρμογή των υλικών.  

11. Όλα τα υλικά καθώς και οι χρωματισμοί θα λάβουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας πριν από την 

τοποθέτησή/εφαρμογή τους. 
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12. Καλή τοποθέτηση και προσεκτικό φινίρισμα σε όλες τις επιφάνειες ακμές και γωνίες. 

13. 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. 

14. Λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας στους χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την 

προστασία, εργαζομένων, διερχομένων, συνεργείου και του χώρου. 

15. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η ενημέρωση των σχεδίων Autocad των χώρων που θα του 

δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή από το Τεχνικό Τμήμα και η παράδοση των ενημερωμένων σχεδίων 

τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή σε δύο αντίγραφα. 

Ανάθεση της εργασίας σε ανάδοχο εργολάβο μηχανικό.  

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. 

Προεκτίμηση κόστους: Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.  


