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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
 
    
 ΘΕΜΑ :  «Μεταστέγαση των Αποθηκών Γραφικής Ύλης & Καθαριότητας από το υπόγειο 

του Γ΄ Κτιρίου στο ημιυπόγειο του Α΄ Κτιρίου και συγκεκριμένα στον χώρο που 
στεγάζονται τα  πλυντήρια και η διαμόρφωσή του σύμφωνα με τις ανάγκες των 
Αποθηκών» 

 
Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε εργασίες διαμόρφωσης του ημιυπογείου 

του Α΄ κτιρίου και συγκεκριμένα του χώρου που στεγάζονται τα πλυντήρια, όπου θα γίνει η 

μεταστέγαση των αποθηκών Γραφικής Ύλης & Καθαριότητας. Η διαμόρφωση του χώρου θα γίνει 

σύμφωνα με τις ανάγκες των Αποθηκών. 

Το  σύνολο των εργασιών που θα γίνουν και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που απαιτούνται, 

πρέπει να είναι οι εξής: 

1) Αποξήλωση βάσεων του χώρου των πλυντηρίων. Αποκατάσταση των κενών, ώστε να 

υπάρχει συνέχεια στην επιφάνεια.  Απομάκρυνση  των μπάζων από  το χώρο του νοσοκομείου. 

2) Αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων δαπέδου και συμπλήρωση των κενών 

τμημάτων  (όπου απαιτείται) με τοποθέτηση καινούριων πλακιδίων Α’ διαλογής, group IV. 

(Αφαίρεση του παλιού αρμόστοκου, ξήλωμα των πλακιδίων, προετοιμασία του δαπέδου όπου 

θα τοποθετηθούν τα νέα πλακίδια, κόλληση νέων πλακιδίων, πέρασμα νέου αρμόστοκου στους 

αρμούς και καθάρισμα της επιφάνειας από υπολείμματα κόλλας ή στόκου). 

3) Εργασίες επιδιόρθωσης του μωσαϊκού δαπέδου (τρίψιμο για την αφαίρεση της 

προβληματικής επιφάνειας, στοκαρίσματα σε τρύπες, γυάλισμα και αδιαβροχοποίηση). 

Επίστρωση με πλακάκια δαπέδου (group IV) σε τμήμα του χώρου όπου υπάρχει μωσαϊκό, αφού 



γίνει κατάλληλη προεργασία (αλφάδια του χώρου με κατάλληλα υλικά), συνολικής επιφάνειας 65 

m². 

4) Τοποθέτηση ψευδοροφής ορυκτής ίνας, ή ψευδοροφής που στο κάτω μέρος είναι 

μεμβράνη και από την άλλη μεριά είναι επενδεδυμένη με αλουμινόχαρτο, συνολικής επιφάνειας 

330 m². 

5) Tοποθέτηση δύο χωρισμάτων γυψοσανίδων, συνολικής επιφάνειας 45 m², διπλής όψεως, 

ανθυγρών, με ενδιάμεση μόνωση,  ή εναλλακτικά τοποθέτηση ενός τμήματος με Ytong Block. 

6) Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου σε γυψοσανίδα (αφού γίνει αστάρωμα της επιφάνειας) ή σε 

Ytong και σε ύψος έως 1,5 m (ίδιο ύψος με τον υπόλοιπο χώρο). 

7) Εργασίες αποκατάστασης στεγανοποίησης (άνω όροφος – μαγειρεία). 

8) Επισκευή εξωτερικών κουφωμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

9) Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, με χρήση ανθεκτικών χρωμάτων ισχυρής 

πρόσφυσης, καλή καλυπτικότητα (οικονομία υλικού) και δυνατότητα εύκολου καθαρισμού. 

 Στους χρωματισμούς θα χρησιμοποιηθεί πλαστικό χρώμα. 

10) Συντήρηση δίφυλλης μεταλλικής πόρτας εισόδου στον χώρο των ακαθάρτων. 

11) Βαφή των δύο χωρισμάτων γυψοσανίδων. 

12) Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ήτοι πίνακας, 20 φωτιστικά LED πάνελ μέσα στην 

ψευδοροφή. 

13) Διακόπτες και Πρίζες Σούκο, όπου χρειάζονται. 

14) 4 γραμμές etherner Data και τέσσερεις γραμμές τηλεφώνου. 

15) Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση ολων 

των απαραίτητων υλικών, ήτοι καλώδια, σχάρες, κυτία, κανάλια σωληνώσεις κλπ. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου του έργου τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης 

των εργασιών, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους. 

Τα  m² των επιφανειών που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. 



Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών 

που πρέπει να εκτελεσθούν. 

Όλα τα υλικά θα έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Τετάρτη 15-07-2020, στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
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