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Διεύθυνση  Τεχνικού 

Ταχ. Δ/νση : Κων/λεως 49                         

 Τ.Κ.           :  546  42                                                        

Πληροφ Χ. Παλλάκας        
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FAX : 2313312848           

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΘΕΜΑ:     «ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

 

Το Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε αποξηλώσεις στους χώρους 

του Νοσοκομείου.  

Σκοπός των επεμβάσεων είναι η προετοιμασία των συγκεκριμένων χώρων, έτσι 

ώστε να γίνουν αντίστοιχες εργασίες. 

 

Οι εργασίες αποξηλώσεις που απαιτούνται είναι οι έξεις: 

 

 Προετοιμασία χώρου εργασίας,   

 Άδεια μικρής κλίμακας για τις εργασίες από την αρμοδία Πολεοδομία,  

 Καθαίρεση υφιστάμενης μεταλλικής ενιαίας οροφής και ορυκτής ίνας, 

 Καθαίρεση  υφιστάμενων χωρισμάτων  γυψοσανίδας, 

 Αποξήλωση πλαστικού δαπέδου και αγώγιμου,  

 Καθαίρεση τοιχοποιίας και  στοκαρίσματα αντίστοιχα-σοβατίσματα,  

 Αποξήλωση παλιών επίπλων-κουφωμάτων  και πλακάκια όπου απαιτητέ.   



 Απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο του νοσοκομείου όπου θα αναγράφεται 

πάνω στην άδεια εργασιών η εταιρία που θα αναλάβει την ευθύνη για την 

μεταφορά αλλά και την παραλαβή των σκουπιδιών.  

 

Προετοιμασία χώρου εργασίας. 

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, θα προετοιμαστούν κατάλληλα οι χώροι του 

εργοταξίου με σεβασμό στην λειτουργία του Νοσοκομείου. Ο τεχνικός ασφαλείας 

του εργολάβου θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλεια εργασία του εργοταξίου , 

την ασφαλή  διέλευσης του προσωπικού του νοσοκομείου αλλά και την ασφάλεια 

των εργατών του εργοταξίου . 

  

Πρόσθετοι και άλλοι όροι. 

 

   Η προσφορά θα καθοριστεί συμφώνα με το σύνολο των εργασιών.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. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν υποχρέωση να 

προσκομίσουν τα πιστοποιητικά εκείνα σε επικυρωμένη φωτοτυπία και όλα τα 

δικαιολογητικά  που τους επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος σε δημόσια έργα ανάληψης 

και εκτέλεσης . Έξοδα μεταφορών βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους .Οι προσφορές 

πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο , έως και την 30-09-2021 13:00 η ώρα στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 

 

 

                                                                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 


