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ΘΕΜΑ : ‘Αντικατάσταση θύρας και παραθύρων αντλιοστασίου και τοποθέτηση θύρας 

στο μηχανοδιάδρομο του Πολυώροφου Τμήματος του ΓΝΠ‘ 
 

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. 

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 δύο (2) 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. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ 

1 Πόρτα αλουμινίου δίφυλλη με περσίδες στο άνω και στο κάτω μέρος και στο κέντρο λαμαρίνα. 
Βάση σχεδίου είδη καγκελαρίας κλειδαριά πόμολο κλάπες σύρτες αστάρωμα και ηλεκτροστατική 
βαφή. Περιλαμβάνεται και η κάσα της. Περιλαμβάνεται αποξήλωση και απομάκρυνση των 
παλαιών και τοποθέτηση σε πλήρη και καλή λειτουργία. Διαστάσεις όπως στο σχέδιο που 
επισυνάπτεται. 
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2 Σταθερά παράθυρα αλουμινίου με περσίδες αστάρωμα και ηλεκτροστατική βαφή. 
Περιλαμβάνεται και η κάσα τους. Περιλαμβάνεται αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών 
και τοποθέτηση σε πλήρη και καλή λειτουργία. Διαστάσεις όπως στο σχέδιο που επισυνάπτεται. 
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3 Σταθερή μεταλλική σήτα αστάρωμα και ηλεκτροστατική βαφή. Περιλαμβάνεται μεταλλικό 
πλαίσιο στήριξης και τοποθέτηση σε πλήρη και καλή λειτουργία.  1 

4 -Έλεγχος περιμετρικά του κτιρίου για σαθρά και λοιπές αποξηλώσεις όταν αφαιρεθούν τα 
παράθυρα προκειμένου να αντικατασταθούν 
-Αντιοξειδωτική επικάλυψη οπλισμών δοκών και όπου αλλού χρειαστεί 
-Ισχυρό επισκευαστικό κονίαμα στις δοκούς και όπου αλλού χρειαστεί 
-Αποκατάσταση περιμετρικού τούβλου ταράτσας και μόνωσή του 

 

5 Πόρτα εξωτερικού Η/Μ διαδρόμου του Κεντρικού Κτιρίου αλουμινίου μονόφυλλη με περσίδες 
στο άνω και στο κάτω μέρος και στο κέντρο λαμαρίνα. Βάση σχεδίου είδη καγκελαρίας 
κλειδαριά πόμολο κλάπες σύρτες αστάρωμα και ηλεκτροστατική βαφή. Περιλαμβάνεται και η 
κάσα της. Η θύρα να ανοίγει προς τα έξω. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση σε πλήρη και καλή 
λειτουργία. Διαστάσεις όπως στο σχέδιο που επισυνάπτεται 
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(Τα βαψίματα μέσα – έξω θα πραγματοποιηθούν από την ΤΥ του Νοσοκομείου). 

Κτίριο με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος με πλάκα και μπατικές τοιχοποιίες. 

Εξωτερικές διαστάσεις κτιρίου:  Πλάτος 8μ Μήκος 7,5μ Ύψος 4,5μ 

Ύψος από το πάνω μέρος των παραθύρων μέχρι την ταράτσα 0,6μ 
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Σχέδιο θύρας και παραθύρων κεντρικού αντλιοστασίου. 

Η δαπάνη να περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά, ότι μερεμετίσματα απαιτούνται και γενικά ό,τι χρειάζεται για 

την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Εκτίμηση κόστους υλικών: 4.200,00€ (τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Εκτίμηση κόστους εργασιών: 3.700,00€ (τρεις χιλιάδες εφτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Εκτίμηση κόστους:  8.000,00€ (οχτώ χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 


