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ΘΕΜΑ : ‘Αντικατάσταση των ξύλινων, εσωτερικών επενδύσεων περιμετρικά και κάτωθι 

των εξωτερικών παραθύρων του κτιρίου Γ. Γεννηματάς του Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών’ 

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. Οι διαστάσεις τυχών σχεδίων είναι προσεγγιστικές.  

Καλή τοποθέτηση και προσεκτικό φινίρισμα σε όλες τις επιφάνειες ακμές και γωνίες.  

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

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 εάν απαιτηθεί. 

Η δαπάνη να περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά, την αποξήλωση των παλαιών, την μεταφορά και την 

απομάκρυνση αχρήστων, ότι μερεμετίσματα απαιτούνται και γενικά ότι χρειάζεται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

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

υπογραφή της σύμβασης και ολοκλήρωση εργασιών σε πέντε (5) 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. Στην Τεχνική Προσφορά του 
αναδόχου να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και πλήρους και καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για την ‘Αντικατάσταση των ξύλινων, εσωτερικών επενδύσεων περιμετρικά και κάτωθι των 
εξωτερικών παραθύρων του κτιρίου Γ. Γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών’, σύμφωνα με την 

παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Παρουσιάζονται σημαντικές φθορές στις επενδύσεις και χρειάζονται 
αντικατάσταση. Επίσης περιλαμβάνεται η αντικατάσταση τζαμιών με ραγίσματα κυρίως λόγω διέλευσης 

κλιματιστικών σωλήνων. Επίσης περιλαμβάνεται η επισκευή των κασωμάτων - χερουλιών αλουμινίου όπου 

χρειάζεται και η αποκατάσταση της μόνωσής τους. 

Εργασίες: 

Σε έξι ζεύγη διπλών παραθύρων (τρία ζεύγη στον 3ο όροφο στο Ρευματολογικό Ιατρείου, ένα ζεύγος στον 2ο 
όροφο Γρ. Πρ/νης Τμήματος Πληροφορικής, ένα ζεύγος στον 2ο όροφο στο Γρ. Προμηθειών και ένα ζεύγος 

στον 2ο όροφο στο Γρ. Κίνησης Ασθενών) να πραγματοποιηθούν τα κάτωθι: 

-Επισκευή παραθύρων, κασωμάτων και αντικατάσταση χερουλιών. 

-Αποξήλωση της επένδυσης όλου του ζεύγους όπως η διαγραμμισμένη επιφάνεια στο επισυναπτόμενο 

σχέδιο, και άμεσος καθαρισμός του χώρου. 
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-Αποκατάσταση με σκελετό γυψοσανίδων και άνθυγρη γυψοσανίδα με γωνιόκρανα. Περιλαμβάνεται 

σπατουλάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα, και δύο χέρια βάψιμο. Απόχρωση όμοια με την υπάρχουσα στον χώρο 

και αλλαγή με την σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων του χώρου και της τεχνικής υπηρεσίας. 

-Στεγάνωση στην εξωτερική πλευρά, στο κάτω μέρος με ειδική μαστίχα και ακρυλικό στόκο περιμετρικά 

-Στον 3ο όροφο περιλαμβάνεται η αντικατάσταση συνολικά δύο μεγάλων τζαμιών διαστάσεων 136x136 εκ. 
περίπου το καθένα και πάχους 5-5-5 περίπου με ραγίσματα. Τα τζάμια που θα τοποθετηθούν να είναι 

μπρονζέ καφέ για λόγους ομοιομορφίας. 

-Στον 3ο και 2ο όροφο περιλαμβάνεται η αντικατάσταση συνολικά επτά μικρών τζαμιών διαστάσεων 78x42 
εκ. περίπου και πάχους 5-5-5 περίπου. Τα τζάμια που χρήζουν αντικατάστασης είναι σπασμένα από τη 

διέλευση κλιματιστικών σωλήνων. 

 

 

 

Επισυνάπτεται σχέδιο ‘Ζεύγος μεγάλων παραθύρων  - εσωτερική όψη – κτίριο Γ. Γεννηματά’ με 

προσεγγιστικές διαστάσεις, και διαγραμμισμένη την επιφάνεια όπου πρέπει να αντικατασταθεί η επένδυση. 
Να γίνουν μετρήσεις στους χώρους από τον ανάδοχο για την ακρίβεια των διαστάσεων και την καλή 

προσαρμογή των υλικών. Οι διαστάσεις του σχεδίου είναι προσεγγιστικές.  

 

 

 

Συνολική εκτίμηση κόστους: 5.000,00€ (πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 


