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ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ  

ΕΝΟ ΥΩΡΟΤ ΣΩΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 

Γηα ηελ αλαδηακόξθσζε ηνπ ελόο ρώξνπ ησλ πιπληεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ 
πξνζαιάκνπ ηνπ απαηηνύληαη ηα παξαθάησ πιηθά: 

1. Υιηθά ρξσκαηηζκώλ (πδαηνδηάιπηε νηθνινγηθή αληηκνπριηθή ξηπνπιίλε ή πδξνδηαιπηό 
αληηκνπριηθό νηθνινγηθό πιαζηηθό ή αληηκνπριηθό πδξόρξσκα), γηα ζύξεο, παξάζπξα 
θαη θεγγίηεο, εμσηεξηθέο ζσιελώζεηο, θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 
254 η.κ. πεξίπνπ θαη νξηδόληηεο επηθάλεηεο (νξνθέο) ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 108 η.κ. 
πεξίπνπ 

2. Έμη (6) θσηηζηηθά νξνθήο, ζηεγαλά IP65, ηύπνπ θακπάλαο, LED κε ηζρύ 100 W 
έθαζην. 

3. Μία (1) λέα ζύξα, δίθπιιε, κεηαιιηθή, δηαζηάζεσλ 1,80x2,25 κ. 

 

Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ ζηνπο ρώξνπο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζην θαξίθεκα 1 (γξακκνζθηαζκέλνη ρώξνη) απαηηνύληαη ηα εμήο: 

 

1. Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε από ηνλ ρώξν ησλ πιπληεξίσλ ηνπ άρξεζηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη ησλ άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. αλεκηζηήξαο ηνίρνπ). 

2. Πιήξσζε ηεο κεγάιεο νπήο ηνπ αλεκηζηήξα ηνίρνπ κε πνξνκπεηόλ (ηύπνπ ytong) θαη 

ζηε ζπλέρεηα αξκνιόγεκα κε θαηάιιειν επίρξηζκα. 

3. Απόμεζε ησλ ζαζξώλ ηκεκάησλ ηνπ επηρξίζκαηνο θαη ησλ παιαηώλ θζαξκέλσλ 

ρξσκάησλ ζηνπο ηνίρνπο, όπνπ απηά έρνπλ απνθνιιεζεί. Απνθαηάζηαζε ησλ 

επηθαλεηώλ, όπνπ ρξεηάδεηαη,  κε θνλίακα θαη ζπαηνπιάξηζκα, θαζώο θαη ζθξάγηζε 

ησλ παιηώλ νπώλ ηεο ηνηρνπνηίαο. Λόγσ ηνπ ζπλδπαζκνύ ύπαξμεο θέξνπζαο 

ηνηρνπνηίαο θαη πξνβιεκάησλ πγξαζίαο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ ρώξσλ πνπ ζα 

αλαθαηληζζνύλ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πιηθά απνθαηάζηαζεο ησλ 

επηθαλεηώλ (λα είλαη δηαπλένληα, λα κελ πεξηέρνπλ γύςν, θηι). 

4. Βαθή ησλ ηνίρσλ ησλ γξακκνζθηαζκέλσλ ρώξσλ κε ρξώκαηα άξηζηεο πνηόηεηαο θαη  

θαηάιιεια γηα ηνπο ρώξνπο Ννζνθνκείνπ κε πδαηνδηάιπηε νηθνινγηθή αληηκνπριηθή 
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ξηπνπιίλε ή κε πδξνδηαιπηό αληηκνπριηθό νηθνινγηθό πιαζηηθό ή κε αληηκνπριηθό 

πδξόρξσκα, κε ρξσκαηηζκνύο  ηεο επηινγήο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο. Οη πξνο 

βαθή θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ππνινγίδνληαη ζε 228 η.κ. θαη ε 

νξηδόληηα επηθάλεηα ηεο νξνθήο ζε 108 η.κ. πεξίπνπ. Επίζεο ιόγσ ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ύπαξμεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο θαη πξνβιεκάησλ πγξαζίαο ζε 

νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ ρώξσλ πνπ ζα βαθνύλ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ ρξσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ (π.ρ. λα 

είλαη δηαπλένληα). 

5. Βαθή ησλ εμσηεξηθώλ ζσιελώζεσλ κε αληηκνπριηθή ξηπνπιίλε, θαη εηδηθά ησλ 
εμσηεξηθώλ ζσιελώζεσλ αηκνύ κε βαθή θαηάιιειε γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, αθνύ 
γίλεη θαιή απόμεζε ηνπ παιαηνύ ρξώκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο. 

6. Επηζθεπή θαη βαθή ησλ πέληε (5) εζσηεξηθώλ ζπξώλ θαη από ηηο δύν όςεηο θαη ηεο 

εζσηεξηθήο ζύξαο ηνπ πξνζαιάκνπ κόλν από ηε κία όςε, κε πδαηνδηάιπηε 

αληηκνπριηθή ξηπνπιίλε, κεηά ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

μύιηλσλ επηθαλεηώλ ηνπο, κε ρξσκαηηζκνύο ηεο επηινγήο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο. Οη 

δηαζηάζεηο ησλ ζπξώλ παξνπζηάδνληαη ζην θαξίθεκα 1.   

7. Βαθή ηνπ ελόο κεηαιιηθνύ παξαζύξνπ (δηαζηάζεσλ 2,30x2,75 κ.) θαη ησλ δύν 

θεγγηηώλ ζηνλ ρώξν ησλ πιπληεξίσλ κε αληηκνπριηθή ξηπνπιίλε, κε ρξσκαηηζκνύο 

ηεο επηινγήο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο. 

8. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε έμη (6) θσηηζηηθώλ νξνθήο, ζηεγαλά IP65, ηύπνπ 
θακπάλαο, LED, κε ηζρύ 100 W έθαζην. Τα θσηηζηηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο ζέζεηο 
πνπ ζα ππνδείμεη ε Τερληθή Υπεξεζία, κε ζύλδεζε κε ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο γηα 
παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

9. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κίαο λέαο ζύξαο, δίθπιιεο, κεηαιιηθήο, δηαζηάζεσλ 
1,80x2,25 κ. ζηελ ζέζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θαξίθεκα 1. Τν έλα θύιιν ηεο 
ζύξαο ζα είλαη ζηαζεξό (κε ζύξηε) θαη ην άιιν αλνηγόκελν. Τν ρξώκα θαη νη αθξηβείο 
δηαζηάζεηο ησλ θύιισλ ηεο ζύξαο ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Τερληθή 
Υπεξεζία. 

10. Απνκάθξπλζε ησλ κπαδώλ θαη όισλ ησλ άρξεζησλ πιηθώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ 

ιόγσ ησλ εξγαζηώλ, από ηνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 
Σηα παξαπάλσ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθώλ ζηνλ ηόπν ηνπ 

έξγνπ, κηθξνϋιηθά, ε εξγαζία πιήξνπο βαθήο ζε ηόζεο ζηξώζεηο όζεο ώζηε λα ππάξρεη 
πιήξεο θαιππηηθόηεηα, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ  ππνζηξσκάησλ, θαη εξγαζία 
πιήξνπο θαη επηκειεκέλεο θαηαζθεπήο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 
ηερληθήο γηα ρώξνπο θαη επηθάλεηεο έηνηκεο πξνο ρξήζε. Επίζεο ν θαηαζθεπαζηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα (ρξήζε απηνθόιιεησλ ηαηληώλ, 
θύιισλ λάηινλ, νηθνδνκηθνύ ραξηηνύ θιπ) γηα ηελ πξνζηαζία ηόζν ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδσλ, επελδύζεσλ θιπ) όζν θαη ησλ 
πθηζηάκελσλ κεραλεκάησλ από ξύπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

Τελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα έρεη ην Τερληθό Τκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 

ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ νπνίνπ ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη ν 

κεηνδόηεο. Τν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη πιηθά  θαη εξγαιεία ζηνλ 

κεηνδόηε, νύηε έρεη επζύλε γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκό εξγαδνκέλσλ ηνπ. Οη ππνρξεώζεηο πξνο 

ην Ι.Κ.Α. θαη ινηπνύο Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο ζα βαξύλνπλ ηνλ κεηνδόηε. Η πνηόηεηα 

ησλ πιηθώλ ζα ειέγρεηαη από ην Τερληθό Τκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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Επίζεο κεηά ηα πέξαο ηεο αλαθαίληζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δώζεη εγγύεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθώλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο αλαθαηληζζέληεο ρώξνπο γηα δύν 

έηε (δειαδή ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο κε δηθά ηνπ έμνδα 

νπνηαζδήπνηε αζηνρίαο/δπζιεηηνπξγίαο παξνπζηαζηεί γηα ην πξναλαθεξζέλ ρξνληθό 

δηάζηεκα). 

Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλόο όηη ηα πιπληήξηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (εθηόο από ηα 

αββαηνθύξηαθα) από ην πξσί έσο ηηο 13:00 ην κεζεκέξη, γηα λα κελ επεξεαζηεί ε 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απαηηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

αλαδηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ ησλ πιπληεξίσλ, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηηο εηθνζηπέληε (25) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Τν θόζηνο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ εθηηκάηαη ζε 8000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Σηνλ ΚΑΕ 0863 «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ» πίζησζε 3200 επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο. 

Σηνλ ΚΑΕ 1413 «Πξνκήζεηα εηδώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ» πίζησζε 4800 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο. 
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