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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στη δυτική πλευρά του Διώροφου Τμήματος του Κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν. Πατρών «Ο 

Άγιος Ανδρέας» υπάρχει ανοικτή ορθογωνική τάφρος, η οποία εξυπηρετεί τον φωτισμό του 

υπογείου, όπως επίσης και την διέλευση σωλήνων, καλωδίων των Η/Μ εγκαταστάσεων του 

κτιρίου. 

Η πλευρά της τάφρου, που εφάπτεται με το έδαφος είναι κατασκευασμένη από άοπλο 

σκυρόδεμα ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα και δίπλα του τοιχίου διέρχεται πεζόδρομος 

πλάτους 1,50μ με επίστρωση από πλάκες πεζοδρομίου. Ο τοίχος μεταξύ πεζοδρομίου και 

τάφρου, φέρει ισχυρή απόκλιση από την κατακόρυφο προς το εσωτερικό της τάφρου. Στη 

νότια δε πλευρά είναι έτοιμος να καταρρεύσει και τούτο οφείλεται στο ότι δεν είχε ληφθεί 

καμία πρόνοια αποτροπής από τα όμβρια νερά, επιφανειακά και υπόγεια, κατά μήκος του 

πεζόδρομου. Η τάφρος αυτή εκτείνεται σε όλο το μήκος της πρόσθιας όψης συνολικού 

μήκους περίπου 75,00μ.  

Επίσης να γίνει ανακατασκευή του τμήματος εισόδου στη νότια πλευρά του κτιρίου προς 

την περίφραξη της οδού Καλαβρύτων. Πρόκειται για τμήμα μήκους περίπου 6μ. ίδιου 

πλάτους, το οποίο είναι ήδη κατεστραμμένο. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση 

και στεγανοποίηση του παρακείμενου φρεατίου στη νότια πλευρά του κτιρίου. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην κατασκευή του εξωτερικού πεζόδρομου, ο οποίος θα 

κατασκευαστεί με τελική επιφάνεια πλάκες πεζοδρομίου που θα εδράζονται σε ελαφρώς 

οπλισμένο (πλέγμα Τ139 ή παρόμοιο) σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με κατά πλάτος κλίση 

προς τον κήπο, σύμφωνα με συνημμένα σχέδια για γρήγορη απορροή των όμβριων 

υδάτων. Το πλάτος του πεζόδρομου να είναι 1.20μ και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

διατήρηση του παρακείμενου πράσινου. 

Κρίνεται απόλυτα αναγκαία η καθαίρεση του τοίχου με επανακατασκευή νέου οπλισμένου 

τοιχίου και κατασκευή όπισθεν αυτού κατάλληλου στραγγιστηρίου όπως στα σχέδια που 

επισυνάπτονται. Στη στέψη του τοίχου θα τοποθετηθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα ύψους 

Η=0,60μ. (ως συνημ. σχέδιο). Στις άκρες των κιγκλιδωμάτων να τοποθετηθούν ανοιγόμενες 

μεταλλικές θύρες διαστάσεων 1.0x1.0m, συνολικά πρόκειται για τέσσερις θύρες. Η στέψη 

του τοίχου θα εξέχει της πλακόστρωσης κατά 20cm. 
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Η κατασκευή του τοιχίου να γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τον αναγραφόμενο 

σιδηρό οπλισμό. Να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα τοιχίου κατηγορίας C20/25 και οπλισμός 

τοιχίου κατηγορίαςS500. Να κατασκευαστούν αρμοί ανά 16,67μ. περίπου πλάτους 2εκ. στο 

τμήμα του κουραγκλέ δεξιά της παλιάς εισόδου, ενώ στο αριστερό τμήμα του κουραγκλέ να 

κατασκευαστεί ένας αρμός. Να γίνει προσεκτική στεγάνωση όλων των αρμών με waterstop 

λάστιχο στηριγμένο στις δύο πλευρές των τοιχίων. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην σκάλα 

εισόδου της αιμοδοσίας στο αριστερό τμήμα του κουραγκλέ. Η διατήρηση της σκάλας 

θεωρείται απαραίτητη, καθώς επίσης και η προσαρμογή της στο νέο τοιχίο. 

Η καθαίρεση του υπάρχοντος τοιχίου σταματά 30εκ. κάτω από τον πυθμένα της 

υπάρχουσας τάφρου, εφόσον υπάρχει σκυρόδεμα ή διαφορετικά σταματά στα 40εκ. για 

διάστρωση άοπλου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 πάχους 10εκ. και για την επ’ αυτού 

έδραση του νέου πέδιλου του νέου τοιχίου. Σε συνημμένο σχέδιο της παρούσας 

εμφανίζονται τα γεωμετρικά στοιχεία εκσκαφών και επιχώσεων.  

Κάτωθι του νέου τοιχίου, να συνεχιστεί η εκχωμάτωση και να διαστρωθεί διαβαθμισμένη 

χοντρή κροκάλα σε πλάτος 1,50μ και βάθος 1,20μ. με στεγνωτική προστασία από νάιλον 

μεμβράνη PVC χρώματος πορτοκαλί και εσωτερικά γεωΰφασμα των 200 γραμμαρίων, 

τοποθετημένα όπως στο σχέδιο που επισυνάπτεται (Σχέδιο 4).  

Επειδή εντός και εκτός της τάφρου διέρχονται διάφοροι αγωγοί και δεν είναι δυνατή η 

μεταφορά τους, θα πρέπει ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία όλων των αγωγών όπως προσωρινή στήριξη και επαναστήριξη στο νέο τοιχίο.  

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στις εργασίες του την αποκατάσταση του 

δαπέδου της τάφρου, εάν προκύψουν ζημιές και μερεμέτια. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών και για λόγους ασφαλείας για τους εργαζόμενους 

απαιτείται η εκτέλεση των εργασιών να γίνεται από έμπειρο προσωπικό, επειδή γίνεται σε 

μικρό εύρος και οι εργασίες δεν επιτρέπεται να εκτελεσθούν από μεγάλα μηχανήματα, 

αλλά πολύ μικρά ή και με χέρια, μεταφορές με φορτωτάκια, mini dumper ή μονότροχο. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία εισόδου στην τάφρο αγωγών ύδρευσης 

αλλά και αγωγού ηλεκτρικού ρεύματος από το παραπλεύρως Η/Ζ. Οι εργασίες στα σημεία 
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αυτά απαιτούν πρόσθετη ευθύνη, την οποία έχει απόλυτα ο Ανάδοχος των προς εκτέλεση 

εργασιών και οι οποίες θα εκτελεσθούν δια χειρών και με μεγάλη προσοχή. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με την κατάθεση της προσφοράς του, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας 

κατάστασης και των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου έργου. Δυσκολίες που τυχόν να 

παρουσιαστούν, θα πρέπει να διευθετηθούν με δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. 

Ανάθεση σε ανάδοχο εργολάβο μηχανικό. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προβούν 

σε μετρήσεις και προμετρήσεις, ώστε η υποβολή της προσφοράς τους να συμπεριλαμβάνει 

όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, καθώς και κάθε δαπάνη για ασφαλιστικές εισφορές του 

προσωπικού τους καθώς και το εργολαβικό τους όφελος. Η προσφερόμενη τιμή είναι κατ’ 

αποκοπή για τεμάχιο ένα και ουδεμία άλλη απαίτηση γίνεται αποδεκτή. 

Ο Ανάδοχος να εκδώσει άδεια μικρής κλίμακας ή ότι αδειοδότηση χρειαστεί από την 

Πολεοδομία με δικά του έξοδα και ενέργειες. 

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. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. 

Απομόνωση χώρων για την μη πρόκληση εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου κ.λπ. 

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. 

Επιλογή κατάλληλων ημερών και ωρών κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του 

νοσοκομείου. Έναρξη εργασιών κατόπιν συνεννόησης με το Νοσοκομείο και το αργότερο σε 

δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ολοκλήρωση εργασιών σε δύο (2) 

μήνες από την έναρξη τους. 
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Ανάθεση της εργασίας σε Ανάδοχο εργολάβο μηχανικό. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να διαθέτουν 

εργοληπτικό πτυχίο στο ΜΕΕΠ, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων τάξης Α1 και πάνω. 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. 

Η δαπάνη να περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά, ότι μερεμετίσματα απαιτούνται και 

γενικά ό,τι χρειάζεται για την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Εκτίμηση κόστους: 65.000,00€ (εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

 

Στη συνέχεια επισυνάπτονται σχέδια. 

 

 

ΣΧΕΔΙA 
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Σχέδιο 1. Κάτοψη τάφρου - πεζοδρομίου. 
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Σχέδιο 2. Τοιχίο σε τομή με διαστάσεις. 

 

 

Σχέδιο 3. Τομή τοιχίου με οπλισμό. 
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Σχέδιο 4. Διαμορφώσεις - Χωματουργικά. 

 

 

 

 


