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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 
 
 

Το αντικείµενο των εργασιών περιλαµβάνει τη διαµόρφωση ανοίγµατος στο γραφείο 

αντιδραστηρίων στο κτίριο Α (πρώην Ερευνητικό) και την αποκατάσταση της 

ψευδοροφής στο εφηµερείο των νοσηλευτών στον 8ο όροφο (πτέρυγα Β). 

 

Αναλυτικότερα οι εργασίες περιλαµβάνουν :  

 

Α.  Γραφείο αντιδραστηρίων 

� προµήθεια και τοποθέτηση κουφώµατος αλουµινίου στην περιοχή της 

εξωτερικής τοιχοποιίας που είναι τοποθετηµένα υαλότουβλα. 

Τα κουφώµατα θα είναι αλουµινίου λευκού χρώµατος µε τζάµια διπλά: 4+4 

Energy και διαστάσεων 0,60 χ 0,60. Στην εργασία περιλαµβάνεται η 

αποξήλωση των υαλότουβλων που απαιτείται για την σωστή τοποθέτηση 

των κουφωµάτων. Περιµετρικά του κουφώµατος θα τοποθετηθεί γωνιά 

αλουµινίου για την στεγανοποίηση. 

 

  
 

Β.  Εφηµερείο νοσηλευτών 

 

� Αποξήλωση υφιστάµενου σκελετού ορυκτής ίνας στο χώρο του wc 

� Τοποθέτηση νέου µεταλλικού σκελετού σε όλη την οροφή wc και εφηµερείο 

� Τοποθέτηση ανθυγρής γυψοσανίδας στο χώρο του wc επιφανείας περίπου 

5 m2.  

� Τοποθέτηση γυψοσανίδας και µόνωσης (ορυκτοβάµαβακα) στο χώρο του 

εφηµερείου επιφανείας περίπου 25 m2 

� Θα τοποθετηθούν  τέσσερεις θυρίδες 40χ40 σε σηµεία που θα υποδειχθούν 

από την Τεχνική Υπηρεσία 

� Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει βαφή των παραπάνω χώρων. Στις 

εργασίες γυψοσανίδων περιλαµβάνεται στοκάρισµα δύο χέρια και δύο χέρια 
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βαφή µε οικολογικές αντιµικροβιακές βαφές κατάλληλες για νοσοκοµείο, τα 

υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η απόχρωση θα υποδειχθεί από 

χρωµατολόγιο που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος.  

 

 

Οι προσφέροντες θα πρέπει  οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των 

συνθηκών των εργασιών και να κάνουν ακριβείς µετρήσεις για την κατασκευή των 

υλικών. Όλα τα παραπάνω υλικά, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο ηµερών κατόπιν 

συνεννόησης µε την τεχνική υπηρεσία. 

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. Υποχρεωτικά κατά 

την φάση των καθαιρέσεων θα ληφθούν µέτρα ειδικά (π.χ. χοντρό νάυλον) για τον 

αποκλεισµό του χώρου.  Η αποκοµιδή όλων των προϊόντων καθαιρέσεων θα είναι 

αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης θα γίνει 

µε ιδιαίτερη προσοχή και λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα σε ώρες που δεν θα 

διαταράσσει τη λειτουργία του Τµήµατος. 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. 

 
 


