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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
 
    
 ΘΕΜΑ :  «Μεταστέγαση του ενιαίου Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου από τον 1ο όροφο του ΄ 

Κτιρίου Γ΄ στο υπόγειο του Κτιρίου Α΄ και συγκεκριμένα στον παλαιό χώρο 
στέγασης της Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού » 

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

του Α΄ κτιρίου και συγκεκριμένα του παλαιού χώρου στέγασης της Αποθήκης Υγειονομικού 

Υλικού, όπου θα γίνει η μεταστέγαση του ενιαίου Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου. Η διαμόρφωση του 

χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου Εργαστηρίου. 

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

πρέπει να είναι οι εξής: 

1) Αποξήλωση της υπάρχουσας ψευδοροφής.  

2) Αποξήλωση του δαπέδου κι αντικατάστασή του από βινυλικό δάπεδο ελαστικών ρολών 

πάχους  2χιλ., τύπου της IQ Natural Tarkett, ή παρόμοιων με διασφάλιση ποιότητας σύμφωνης με 

το ISO 9001, σε αποχρώσεις που θα υποδείξει η επίβλεψη. Το δάπεδο  πρέπει να έχει μεγάλη 

αντοχή στα χημικά και στη σκληρή καταπόνηση από τροχήλατα έπιπλα. 

3) Τοποθέτηση ψευδοροφής ορυκτής ίνας, συνολικής επιφάνειας 60 m² . 

4) Tοποθέτηση ενός χωρίσματος γυψοσανίδας, συνολικής επιφάνειας 30 m², διπλής όψεως, 

ανθυγρής, με ενδιάμεση μόνωση. 

5) Τοποθέτηση χωρίσματος κουρτίνας. 

6) Επισκευή εξωτερικών κουφωμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο. 



7) Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, με χρήση ανθεκτικών χρωμάτων ισχυρής 

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

 Στους χρωματισμούς θα χρησιμοποιηθεί ριπολίνη νερού. 

8) Τοποθέτηση δίφυλλης εξωτερικής ξύλινης θύρας εισόδου στον χώρο, καθώς και 

τοποθέτηση τριών (3) μονόφυλλων εσωτερικών θυρών. 

9) Βαφή του χωρίσματος  γυψοσανίδας. 

10) Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ήτοι 1 πίνακας, φωτιστικά 10 LED πάνελ μέσα στην 

ψευδοροφή, διακόπτες και πρίζες Σούκο, όπου χρειάζονται. 

11) Τρεις (3) γραμμές etherner Data και τρεις (3) γραμμές τηλεφώνου, όπου χρειάζονται. 

12) Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων 

των απαραίτητων υλικών, ήτοι πίνακας, 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 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

CE. 

Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται αυστηρά οι εννέα (9) ημερολογιακές ημέρες, 

ανεξαρτήτως υπογραφής της σύμβασης. 

Προϋπολογισμός έργου : 18.000€  +  Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Παρασκευή 02-10-2020, στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  
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