
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο 

 

  Θεσσαλονίκη 30/09/2021 

  

Διεύθυνση  Τεχνικού 

Ταχ. Δ/νση : Κων/λεως 49                         

 Τ.Κ.           :  546  42                                                        

Πληροφ Χ. Παλλάκας        

Τηλέφ: 2313312851                                       

FAX : 2313312848           

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΘΕΜΑ:     «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

 

Το Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε τοποθέτηση Ορυκτής Ίνας 

με μεταλλικό σκελετό στους χώρους του Νοσοκομείου.  

 

Οι εργασίες τοποθέτησης ορυκτής ίνας με μεταλλικό σκελετό  που απαιτούνται 

είναι οι έξεις: 

 

 Προετοιμασία χώρου εργασίας,   

 Τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού, 

 Παραλαβή και τοποθέτηση ορυκτών ινών με βακτηριοκτόνα και αντιμυκητική 

συμπεριφορά τεχνολογίας (HYGENA) για χρήση νοσοκομείου. Επίσης  

πυράντοχων ορυκτών ινών συμφώνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ακουστότητας 

ΕΝ 13501-1. Οι διαστάσεις να είναι (0,60*0,60) για επισκέψιμη οροφή,  

 

 

 



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 βάση τιμής στο τετραγωνικό μετρό για κατασκευή μόνης και 

αντίστοιχα διπλής γυψοσανίδας  .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 07-10-2021 13:00 η ώρα στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 


