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Το αντικείµενο των εργασιών θα περιλαµβάνει επισκευή των µονώσεων σε δοµικά 

στοιχεία σε τµήµα του δώµατος των κτιρίων Α,Γ και ∆ (σχέδιο 1). Αναλυτικότερα:  

1. Θα γίνει συντήρηση η οποία θα περιλαµβάνει επιµελή καθαρισµό, αποµάκρυνση 

όλων των φερτών υλικών, αποξήλωση της υφιστάµενης µόνωσης, έλεγχος του 

υποστρώµατος και επισκευή όπου απαιτείται.  

2. Θα γίνει αντικατάσταση της στεγανοποίησης στα δώµατα των κτιρίων Α, Γ και ∆ 

όπως φαίνονται στο σχέδιο 1, επιφανείας περίπου 558,00 µ2. Αναλυτικότερα στο 

κτίριο Α 248,00 µ2, κτίριο Γ 155,00 µ2 και κτίριο ∆ 155,00 µ2. Στην εργασία 

περιλαµβάνεται: 

� Αποξήλωση του υφιστάµενου ασφαλτόπανου. 

� Αποκατάσταση υποστρώµατος (εξοµάλυνση υποστρώµατος ) 

� Επισκευή του επιχρίσµατος στη γωνία της τοιχοποιίας δίπλα στην απόληξη 

του σωλήνα εξαερισµού για την σωστή εφαρµογή του ασφαλτόπανου 

� Τοποθέτηση ελαστοµερούς ασφαλτόπανου µε οπλισµό από πολυεστέρα και 

επικάλυψη από ψηφίδα χρώµατος λευκού, ελάχιστου βάρους 4,5 kgr/ m2, 

ευκαµψίας στο κρύο έως -20°C. 

� Η στεγάνωση θα επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιµετρικό 

στηθαίο, απόληξη κλιµακοστασίου κλπ.) σε ύψος περίπου 50 cm, ώστε να 

διαµορφώνεται στεγανολεκάνη.  

� Τα άκρα των ασφαλτόπανων θα στερεώνονται στις κατακόρυφες επιφάνειες 

µε λάµα αλουµινίου πλάτους 3 cm και πάχους 2 mm. Για τη στερέωσή τους 

γίνεται χρήση γαλβανισµένων καρφιών και ροδέλων.  

� Το κενό µεταξύ λάµας και κατακόρυφης επιφάνειας σφραγίζεται µε την ειδική 

ασφαλτική µαστίχη ISOMAC. Στα σηµεία που διακόπτεται η στεγάνωση 

(σωλήνες, υδροροές, µεταλλικές βάσεις κλπ.) γίνεται, οµοίως, σφράγιση µε 

την ίδια ειδική ασφαλτική µαστίχη. 

 

Οι προσφέροντες θα πρέπει  οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των 

εργασιών και ακριβή µέτρηση των διαστάσεων. Για όλες τις παραπάνω εργασίες 

συµπεριλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, 

κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης τα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Επίσης  είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει όλα τα προϊόντα καθαίρεσης και 

υπόλοιπων άχρηστων υλικών από το χώρο µετά το πέρας της εργασίας.  



Οι εργασίες θα γίνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη µεταφερθούν σκόνες ή οσµές 

στο υπόλοιπο Νοσοκοµείο και οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις οδηγίες της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και του Τµήµατος Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. Την ευθύνη για την 

τήρηση αυτών των µέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών,  ώστε να µη τεθεί σε 

κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν 

αυστηρά.  Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες µέχρι ο ανάδοχος να 

λάβει τα αρµόζοντα µέτρα. 
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