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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για εργασίες Διαμόρφωσης εξωτερικού προαύλιου χώρου του  Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 

σύμφωνα με την παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ που ακολουθούν. 

Η τρέχουσα απεικόνιση του χώρου παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. 

 

Κλείσιμο του χώρου κατά τμήματα και εργασίες κατόπιν της απομάκρυνσης όλων των οχημάτων που είναι 

σταθμευμένα στην αντίστοιχη περιοχή. Χρήση σήμανσης για την προσωρινή λειτουργία της κυκλοφορίας. Σήμανση 

ασφαλείας.  

 

-1- Επαναχρωματισμός διαγράμμισης θέσεων στάθμευσης περιοχών Α και Β 

Πάχος γραμμών 12 εκ. 

Μήκος γραμμών 5 μ. 

Απόσταση μεταξύ του μέσου των γραμμών 2.25 μ. 

Συνολικό μήκος γραμμών 450 μ. περίπου 

Προεργασία με Καθαρισμό και Αστάρωμα ώστε η επιφάνεια να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά υλικά 

και σκόνες. 

Διαγράμμιση με ειδικό  χρώμα λευκό κατάλληλο για διαγραμμίσεις οδών και εφαρμογή με μηχανικά μέσα για την 

επίτευξη της ευθυγράμμισης.  

Να γίνει διαγράμμιση τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με την ειδική σήμανση. Περιλαμβάνονται δύο 

θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στην περιοχή Α και δύο θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στην περιοχή Β από μία σε κάθε 

πλευρά της δυτικής περιοχής τους όπως φαίνονται στο σχήμα 1. 

 

-2- Διαμόρφωση Eπίστρωσης 3
 
Α στις περιοχές C και D  

Διαστάσεις επιφάνειας C, μήκη  πλευρών 52μ., 11μ. και 17μ. περίπου. 

Διαστάσεις επιφάνειας D μήκη  πλευρών 40μ., 11μ. και 6μ. περίπου. 
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Καθαρισμός, απομάκρυνση αχρήστων και σαθρών και εξομάλυνση εδάφους των C και D περιοχών και διευθέτηση 

των τσιμεντένιων κρασπέδων 

Προμήθεια και διάστρωση με μηχανικά μέσα υλικού πλήρωσης λατομείου Κροκάλα σε ποσότητα 10 μ3 στις 

λακκούβες και σε σημεία που απαιτείται και θα υποδειχθούν προκειμένου να επιτευχθεί στερεότητα υποβάθρου 

πριν την στρώση 3Α θραυστού υλικού. 

Προμήθεια και διάστρωση με μηχανικά μέσα υλικού πλήρωσης λατομείου θραυστού υλικού Χαλίκι σε ποσότητα 45 

μ3 3Α και ομοιόμορφη κατανομή σε όλες τις επιφάνειες των C και D περιοχών και επιπέδωση με χρήση 

οδοστρωτήρα. 

 

 

Σχήμα 1. Τρέχουσα απεικόνιση του χώρου 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ανάθεση της εργασίας σε ανάδοχο εργολάβο οικοδομικών εργασιών.  

2. Να υποβληθεί πέρα της «Οικονομικής Προσφοράς» ξεχωριστή «Τεχνική Προσφορά» στην οποία να 

περιέχονται επί ποινής αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

I. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ως υποψήφιος Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες 

Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης 

και ότι σε περίπτωση που κριθεί Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που 

απορρέει από την εφαρμογή τους. 

II. Βεβαίωση από το νοσοκομείο ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση των χώρων των εργασιών. 

III. Ως αποδεικτικό εμπειρίας, μια βεβαίωση καλής εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών σε δημόσιο φορέα. 

IV. Τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών (χρώμα διαγράμμισης, θραυστό υλικό 3
 
Α ) 

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

των χώρων σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

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

κατάστασης και υποδομής των εγκαταστάσεων.  

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και πλήρους και καλής λειτουργίας για ένα τουλάχιστον έτος. 
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6. Οι εργασίες περιλαμβάνουν 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 χώροι στην πλειοψηφία 

τους είναι σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου. 

7. Η έναρξη των εργασιών να πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με το νοσοκομείο, το αργότερο εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση του έργου. 

8. Οι εργασίες να υλοποιηθούν κατά προτίμηση σε απογευματινές ώρες ή Σάββατο σε συνεννόηση με τους 

χρήστες του χώρου και το Τεχνικό Τμήμα.  

9. Οι εργασίες να ολοκληρωθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

10. Ο ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι πρόκειται για χώρο διέλευσης κοινού και ότι οι παρακείμενοι χώροι θα 

είναι σε πλήρη λειτουργία. Κατά το δυνατόν σήμανση και απομόνωση χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για 

μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ.  

11. 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.  

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

τοποθέτησή/εφαρμογή τους και να είναι ίδια με τα αντίστοιχα των χώρων για λόγους ομοιομορφίας. 

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

14. 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. 

15. Λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας στους χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την προστασία, 

εργαζομένων, διερχομένων, συνεργείου και του χώρου. 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος:      επτά   χιλιάδες ευρώ (  7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 


