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ΘΕΜΑ : ‘Τοποθέτηση Νέων θυρών για τη ΜΕΘ, στον 1ο όροφο του κτιρίου Νέας 

Πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Πατρών’ 

Η δαπάνη να περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά, την αποξήλωση των παλαιών, την μεταφορά και 
την απομάκρυνση αχρήστων, ό,τι μερεμετίσματα απαιτούνται και γενικά ό,τι 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 αυθημερόν από την έναρξή τους. Οι εργασίες 
πρέπει να υλοποιηθούν εντός του 1ου δεκαημέρου του Ιουλίου 2018 (από 01-07-20108 έως 10-07-2018), 
δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2018 έως 15 Ιουλίου 2018 αναστέλλεται η 
λειτουργία της ΜΕΘ για συντήρηση. 

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. 

Εκτίμηση κόστους υλικών: 2.500,00€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

Εκτίμηση κόστους εργασιών: 5.200,00€ (πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Συνολική εκτίμηση κόστους: 7.700,00€ (εφτά χιλιάδες εφτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για την ‘Τοποθέτηση Νέων θυρών για τη ΜΕΘ, στον 1ο όροφο του κτιρίου Νέας Πτέρυγας 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών’, σύμφωνα με την παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

 

Α. Στον υπάρχοντα διάδρομο να κατασκευαστεί χώρισμα. Πλάτος διαδρόμου 2.80μ. Ύψος μέχρι την 
ψευδοροφή 2.43μ. 

Κατασκευή χωρίσματος από γυψοσανίδες και από τις δύο πλευρές και στήριξη με μεταλλικό σκελετό 
γαλβανιζέ γυψοσανίδων. 

Τοποθέτηση στο χώρισμα δίφυλλης θύρας, όπως στα σχέδια που επισυνάπτονται.  

Θύρα από προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου. Διαστάσεις φύλλων θύρας 1.10μ. και 0.80μ. Ύψος θύρας 
2.20μ. 

Η θύρα να στηριχτεί σε μεταλλική κάσα μορφής ίδιας κατά το δυνατό με τις υπάρχουσες στο χώρο. 

Εσωτερικά της μεταλλικής κάσας να εγκατασταθούν κοιλοδοκοί 80x80x2 mm, οι οποίοι να πακτωθούν 
στο δάπεδο και στην πλάκα οροφής και να συνδεθούν μέσα από το πάνω κάσωμα με όμοιο κοιλοδοκό 
(80x80) ηλεκτροσυγκολημένο στους ορθοστάτες. 

Τα φύλα των θυρών να φέρουν στο κάτω μέρος νταμπλάδες αλουμινίου και στο πάνω μέρος να φέρουν 
τζάμια ασφαλείας ‘τρίπλεξ’ με συγκολλητική μεμβράνη (laminated). 

Τα τζάμια να έχουν οριζόντιες γραμμώσεις από αμμοβολή. 

Και τα δύο φύλλα να έχουν μπάρες αντιπανικού. 

Η θύρα να φέρει ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί), το οποίο να ανοίγει με κωδικό αριθμό. 

Όταν τα φύλλα ανοίγουν πλήρως να σταθεροποιούνται με ηλεκτρομαγνήτες, οι οποίοι θα 
ενεργοποιούνται για ορισμένο ρυθμιζόμενο χρόνο (καθυστέρηση) κατόπιν του οποίου τα φύλλα να 
κλείνουν με μηχανισμούς επαναφοράς (σούστες τύπου yale). 

Οι γυψοσανίδες και το κάσωμα του χωρίσματος να βαφτούν με αντιμηκυτιακά χρώματα. 

Να φέρουν προσκρουστήρες αλουμινίου για τα φορεία σε καθορισμένο ύψος, με σκληρή επιφάνεια και 
με δυνατότητα αντικατάστασής τους σε περίπτωση φθοράς. 

 

Β. Εσωτερικά του χώρου της ΜΕΘ να δημιουργηθεί άνοιγμα με θύρα επικοινωνίας. 

Η θύρα να είναι ξύλινη διαστάσεων 80x220 cm από υλικά, όπως οι υπάρχουσες εσωτερικές θύρες. 

Το άνοιγμά της να είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις (aller retour). 

Η θύρα να στηριχτεί σε μεταλλική κάσα, μορφής ίδιας κατά το δυνατό με τις υπάρχουσες στο χώρο. 

Εσωτερικά της μεταλλικής κάσας να εγκατασταθούν κοιλοδοκοί 60x60x2 mm, οι οποίοι να πακτωθούν 
στο δάπεδο και στην πλάκα και οι οποίοι να συνδέονται μεταξύ τους με κοιλοδοκό 60x60 
ηλεκτροσυγκολημένο μέσα στο πάνω κάσωμα. 

Τα χωρίσματα των χώρων της ΜΕΘ είναι από ξηρή δόμηση (γυψοσανίδες) και να αποκατασταθούν 
γύρω από τη νέα θύρα που θα εγκατασταθεί. 

Στη θέση όπου θα δημιουργηθεί το άνοιγμα υπάρχει σήμερα νεροχύτης, ο οποίος να αποξηλωθεί, να 
αποκατασταθεί η υδραυλική του εγκατάσταση (ύδρευση και αποχέτευση) και να απομακρυνθούν τα 
μπάζα εκτός Νοσοκομείου. 
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Σχέδιο1: Υπάρχουσα Κατάσταση 

 

 

 

 

Σχέδιο 2: Τοποθέτηση Θυρών  
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Σχέδιο 3: Τοποθέτηση Θυρών (λεπτομέρεια) 

 

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 των 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 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. 

Πλήρης απομόνωση χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ. 
Άμεση απομάκρυνση μπαζών και άχρηστων υλικών από τους χώρους του κτιρίου 
(συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου). 

 


