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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

 

ΘΕΜΑ: << Στατική υποστύλωση συστήματος καλωδίωσης και 

αποξήλωση - επισκευή αναβάθμιση πλάκας >> 

 

     

    Το Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε εξυγίανση του ισόγειου χώρου 

στο V τμήμα του Β’ κτιρίου. 

 

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι έξεις: 

 

 Κατάλληλη προετοιμασία του χώρου  

 Αποξήλωση του υφιστάμενου σοβά μαζί με το μεταλλικό πλέγμα καθώς και 

απομάκρυνση του από τον χώρο , 

 Τοποθέτηση ορυκτής ίνας , 

 Τοποθέτηση κοιλοδοκών διατομής SHS40*5, 

 

 



Περιγραφή έργου. 

 

1. Η προετοιμασία του χώρου θα γίνει με κατάλληλο τρόπο για να προστατευτούν  

όλα τα υφιστάμενα μηχανήματα που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τον χώρο 

εργασιών.  

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους κεντρικούς SERVER θα επιβαρύνει τον 

ανάδοχο του έργου και μόνο. 

2. Θα καθαιρεθούν οι σοβάδες από τις οροφές του τμήματος πληροφορικής μαζί με 

το μεταλλικό πλέγμα και τους ξύλινους τάκους σε όλους τους χώρους του. 

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

χώρο του νοσοκομείου. 

3. Θα τοποθετηθεί ψευδοροφή ορυκτής ίνας σε απόσταση από την οροφή, μετά την 

καθαίρεση του υπολειπόμενου τμήματος της οροφής που δεν έχει καταπέσει .  

Για την στήριξη του συστήματος της ορυκτής ίνας θα τοποθετηθούν δοκάρια 

διατομών IPE80 παράλληλα με τα υφιστάμενα μπουντρέλια. Τα δοκάρια θα 

τοποθετηθούν περίπου ανά 1,60μ και θα βλητρώνονται στην τοιχοποιία. 

Επάνω τους θα συγκολληθούν διατομές SHS40*3 απ’ όπου και θα αναρτάται ο 

μεταλλικός σκελετός. Οι διατομές SHS40*3 θα τοποθετηθούν σε απόσταση 

περίπου 0,75-0,80μ περίπου. 

4. Τοποθέτηση κοιλοδοκών διατομής SHS40*5 ανά 1,50μ κάτω από το αυλάκι 

καλωδίων. Η ακριβής διάταξη των κοιλοδοκών σε κάθε θέση θα προκύψει στο 

στάδιο της επίβλεψης των εργασιών από τη θέση τυχόν εμποδίων (σωληνώσεις , 

ηλεκτρολογικά, ελεύθερα ύψη  κτλ).Η ποιότητα χάλυβα που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι κατηγορίας S235. Οι υφιστάμενοι κοιλοδοκοί θα απομακρυνθούν όπου αυτό 

κριθεί απαραίτητο. Τέλος  όλες οι συνδέσεις θα γίνουν κοχλιωτές και όπου 

απαιτούνται συγκολλήσεις αυτές θα είναι εργοστασιακές.   

 

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 05-03-2019 , στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 

 

                                                                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 


