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ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στο χώρο του γραφείου κίνησης ασθενών του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος 

Ανδρέας» 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για εργασίες διαρρύθμισης του χώρου του Γραφείου Κίνησης του Κεντρικού Κτιρίου 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. 

 

-1- Κατασκευή και τοποθέτηση αναρτημένου πετάσματος άνωθεν υφιστάμενου πάγκου και διαμόρφωση  

θυρίδας ΑΜΕΑ  

Να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί αναρτημένο πέτασμα άνωθεν του υφιστάμενου πάγκου στην επέκταση των 

επιπέδων του υαλοστασίου, ακολουθώντας τη γεωμετρία του σκελετού του, όπως στο Σχήμα 2. 

Η στήριξη να γίνει με μεταλλικά πλαίσια γαλβανιζέ κοιλοδοκών 40mm x 40mm, πάχους τουλάχιστον 2mm, 

ανθεκτικά και ελαφριάς κατασκευής από την οροφή πάνω από την ψευδοροφή δηλ. από το μπετό. Όπου 

χρειάζεται για επιπλέον στήριξη ή την παράκαμψη εμποδίων, η στήριξη να γίνει με διαγώνιες ράβδους για 

σταθεροποίηση των πλαισίων κάθετα στο επίπεδό τους εσωτερικά των ψευδοροφών. Η απόσταση μεταξύ μπετό 

και ψευδοροφών είναι περίπου 0.5μ. 

Να έχει γίνει βαφή δύο φορές με αστάρι για γαλβανιζέ μέταλλο και χρώμα απόχρωσης όμοιας με το υφιστάμενο 

ανοξείδωτο πλαίσιο του γκισέ. 

Να γίνει πλήρωση εκάστου μεταλλικού πλαισίου (τελάρου) με διάφανο πλεξιγκλάς 6mm με εξαίρεση το πλαίσιο 

της θυρίδας ΑΜΕΑ, το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια. 

Το κενό μεταξύ ψευδοροφών – πλεξιγκλάς να είναι 20 εκ. Το κενό μεταξύ πετασμάτων – τζαμιών γκισέ να είναι 

περίπου 0.5 εκ. και κάλυψή του με φιλέτο κατά προτίμηση ελαστικό ή αλουμινίου.  

Να γίνει κοπή, όπου απαιτείται, των ψευδοροφών για τα κάθετα και διαγώνια των πλαισίων, να τοποθετηθούν 

γωνίες αλουμινίου περιμετρικά των οπών, και να γίνει σταθερή επανατοποθέτηση με συνδέσεις όπου χρειάζεται.  
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1 (α). Πλάγια άποψη δύο πλευρών 1 (β). Πλάγια λήψη πλευράς Β 

Σχήμα 1. Τρέχουσα κατάσταση χώρου Γραφείου Κίνησης 

 

 

Σχέδιο 2. Σχέδιο όψεων πλευρών Α και Β. Οι προσθήκες παρουσιάζονται με διαφορετικό χρωματισμό (μονάδες 

μέτρησης: μέτρα). 

 

Προσοχή να δοθεί στην κατασκευή του πλαισίου της θυρίδας ΑΜΕΑ, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της γεωμετρίας του 

πάγκου στο συγκεκριμένο σημείο. Σε αυτό το σημείο, να γίνει αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 

τζαμιού και παράδοσή του στο Τεχνικό Τμήμα. Να τοποθετηθούν στην θέση του εντός των αντίστοιχων πλαισίων 

από προφίλ αλουμινίου δύο τζάμια ασφαλείας τρίπλεξ με επάλληλη συρόμενη διάταξη με λαβή εσωτερικά ώστε να 

ανοίγει το κινητό μέρος προς τον τοίχο της κολώνας και με λειτουργία κλειδώματος εσωτερικά από το Γραφείο 

Κίνησης. 

Όσες από τις υφιστάμενες περσίδες στον χώρο αποξηλωθούν για την υλοποίηση των εργασιών, αυτές να 

επανατοποθετηθούν. 
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Μετακίνηση υφιστάμενων αναρτημένων ταμπελών πληροφοριών, εφόσον απαιτείται λόγω της προσθήκης του 

αναρτημένου πετάσματος σε σημεία που θα συμφωνηθούν με τους χρήστες του χώρου ώστε να καλύπτεται η 

απαίτηση της ενημέρωσης του κοινού.  

Έλεγχος όλων των ανωτέρω για την ακλόνητη στήριξη και σταθερότητά τους. 

 

Σχέδιο 3. Απεικόνιση ψευδοροφής χώρου προς αντικατάσταση πλακών. 

 

-2- Αντικατάσταση πλακών οροφής χώρου Γραφείου Κίνησης και των ενιαίων χώρων με αυτό 

Οι εργασίες αφορούν τον χώρο που απεικονίζεται στο Σχήμα 3. 

Περιλαμβάνει: 

- Αποξήλωση μετά προσοχής υφιστάμενων αναρτημένων ταμπελών ενημέρωσης κοινού στον χώρο 

αντικατάστασης πλακών οροφής. 

- Αποξήλωση μετά προσοχής περίπου 350 υφιστάμενων πλακών βυνιλικής επικάλυψης διαστάσεων 0,595m x 

0,595m x 0,125m βάρους 3,8kgr/τεμάχιο και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδείξει το προσωπικό του 

Τεχνικού Τμήματος προς αποθήκευση.  

- Κατά την αποξήλωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά που ενσωματώνονται στις πλάκες όπως: 

πυρανιχνευτές (σύμβολο P), ηχεία οροφής (σύμβολο Μ), στόμια αερισμού-κλιματισμού κλπ. Οι διατρήσεις των 

πλακών για διελεύσεις και ενσωματώσεις στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνονται έντεχνα με χρήση 

κοπτικών μέσων που να μην καταστρέφουν την επιφάνεια της πλάκας και με ανοχή μερικών χιλιοστών, αφού 

έχει προηγηθεί ακριβής χάραξη της οπής για την επίτευξη ομοιομορφίας στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

- Ενίσχυση στήριξης υφιστάμενου σκελετού διατομής ανεστραμμένου Τ από την πλάκα με επιπλέον πενήντα 

(50) στοιχεία ανάρτησης κατανεμημένα ομοιόμορφα. 

- Τοποθέτηση στο υφιστάμενο πλέγμα όσων νέων πλακών απαιτούνται για την πλήρη κάλυψη του χώρου του 

Σχήματος 3 (περίπου 350), ενδεικτικού τύπου RockFon Medicare ή Saint-Gobain Clini’ Safe με τα ακόλουθα 

ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

o Διαστάσεις: 0,595m x 0,595m (0,60m x 0,60m) 

o Τετράγωνα άκρα 
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o Βάρος: έως 3,8kgr/τεμάχιο (10,73kgr/m
2
) 

o Χρώμα: απόχρωση του λευκού ίδια ή παραπλήσια με των υφιστάμενων πλακών 

o Κατάλληλες για νοσοκομειακή χρήση. Με επίπεδο υγιεινής που αντιστέκεται στην μικροβιακή 

ανάπτυξη βακτηριδίων. 

o Ηχοαπορροφητικές με πιστοποιημένη ηχοαπορροφητική ικανότητα συντελεστή, aw τουλάχιστον 0.9 

(στα 500Hz και στα 2000Ηz) 

o Υψηλές προδιαγραφές πυρασφάλειας (τουλάχιστον κατηγορία A2 κατά DIN 4102-1) 

- Επανατοποθέτηση αποξηλωμένων ταμπελών ενημέρωσης κοινού στα ίδια σημεία ή πλησίον. 

- Παράδοση σε χώρο που θα υποδείξει το προσωπικό του Τεχνικού Τμήματος επιπλέον 20 τεμαχίων των νέων 

πλακών. 

- Έλεγχος όλων των ανωτέρω για την ακλόνητη στήριξη, αντίσταση σε άνωση λόγω αερισμού (διαφορά πίεσης), 

επιπεδότητα/ευθυγράμμιση και σταθερότητά τους.  

 

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

III. Τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων πλακών οροφής με επισήμανση των σημείων που αποδεικνύουν 

την πλήρωση των ζητούμενων χαρακτηριστικών. 

IV. Τεχνικό φυλλάδιο των χαρακτηριστικών του ασταριού-χρώματος που θα χρησιμοποιηθούν για τη βαφή 

που θα αποδεικνύουν την καταλληλότητα για γαλβανιζέ υλικό. 

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 δύο τουλάχιστον έτη. 

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 είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση του έργου. 
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8. Οι εργασίες να υλοποιηθούν σε ημέρες μη εφημερίας του νοσοκομείου Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-

Σάββατο, κατά προτίμηση απογευματινές ώρες 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. 

 

Προεκτίμηση κόστους:  

Εργασία: Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 


