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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

 

ΘΕΜΑ: «Εξυγίανση του χώρου στο αίθριο του Α’ κτιρίου για την τοποθέτηση 

του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους» 

 

     

    Το Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε διαμόρφωση χώρου για την 

τοποθέτηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους. 

 

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι έξεις: 

 

1. Κατάλληλη προετοιμασία του χώρου , 

2. Αποξήλωση των υφιστάμενων βάσεων από μπετόν και απομάκρυνση των 

μπαζών από το χώρο του νοσοκομείου, 

3. Πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα , 

4. Κατασκευή εισόδου για πρόσβαση στον χώρο, 

 

 



 

Περιγραφή έργου. 

 

1. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την κατασκευή ασφαλούς περίφραξης πριν την 

έναρξη των εργασιών και θα παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του 

έργου. Οποιαδήποτε εργατικό ατύχημα  θα επιβαρύνει τον ανάδοχο του έργου και 

μόνο. 

2. Θα καταστραφούν όλες οι υφιστάμενες τσιμεντένιες  βάσεις μέχρι το σημείο της 

υφιστάμενης πλάκας . 

 Ο ανάδοχος του έργου θα μεριμνήσει για την απομάκρυνση τον μπάζων από τον 

χώρο του νοσοκομείου. 

3. Θα κατασκευαστεί καινούρια οπλισμένη πλάκα πάχους 10cm και διαστάσεων 

6,90*5,20. Η ποιότητας του τσιμέντου θα είναι C25/30 και θα χρησιμοποιήθει 

δομικό πλέγμα Τ-131 15 κιλών από την μια μεριά. Σε δεύτερο χρόνο θα 

τοποθετηθεί το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις από 

καουτσούκ. Τέλος θα μεριμνήσει ο ανάδοχος για την κατασκευή να είναι 

αποστραγγιστική με τοποθέτηση σχάρας . 

4. Θα καταστραφεί μέρος του υφιστάμενου τοιχίου και θα κοπεί μεταλλικό 

μπουντρέλι για πρόσβαση στον χώρο του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους . 

Θα τοποθετηθεί η ιδία μεταλλική πόρτα. 

 

 

 

Πρόσθετοι και άλλοι όροι. 

 

     Η προσφορά θα καθοριστεί βάση του συνολικού του έργου .Οι διαγωνιζόμενοι 

οφείλουν να ελέγξουν  επιτόπου στο έργου τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών 

μαζί με τεχνικό ασφαλείας της επιλογής τους, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της 

προσφοράς τους . Η ευθύνη ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου βαρύνει τον 

εργολάβο και μόνο. Έξοδα μεταφορών βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους .Οι προσφορές 

πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο , έως και την 28-02-2020 , στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
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