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Στο Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο θα τοποθετηθούν σίτες σε θαλάμους στις κλινικές του 

νοσοκομείου. Η τοποθέτηση θα γίνει σε παράθυρα με υλικό του τελάρου αλουμίνιο. Η 

σήτες θα είναι συρόμενες και μονόφυλλες σε όλα τα παράθυρα των θαλάμων ασθενών 

με δυνατότητα αντικατάστασης του πανιού.

 Π  εριγραφή  

Το πανί της να είναι από soft fiberglass που δεν σαπίζει, δεν καίγεται και έχει τόση 

ελαστικότητα ώστε να μπορεί να τεντώνει τέλεια πάνω στο τελάρο. Το προφίλ 

αλουμινίου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή, με διαστάσεις του προφίλ πάχος 

10mm φάρδος 27mm , κόβεται σε ίσια κοπή και τοποθετούνται πλαστικές γωνίες και 



ταφ στα μεγαλύτερα ανοίγματα. Το πανί τοποθετείται με λάστιχο περιμετρικά στην 

εσοχή του προφίλ αλουμινίου. 

Αποξηλώσεις

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η συγκέντρωση και αποκομιδή των

άχρηστων υλικών (μπάζα), μεταφορά τους εκτός των χώρων του Νοσοκομείου και 

επιμελής καθαρισμός του δαπέδου των χώρων εργασίας και λήψη κάθε μέτρου 

προστασίας και ασφάλειας ώστε να μη προκαλούν όχληση στο υπόλοιπο Νοσοκομείο. 

Απαγορεύεται η συσσώρευση των υλικών σε ύψος μεγαλύτερο των 25cm, κατά 

συνέπεια τα υλικά θα απομακρύνονται αμέσως από τους χώρους εργασίας. 

Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό που να εξασφαλίζουν ηχομόνωση και προστασία 

από τη σκόνη των παρακείμενων τμημάτων καθώς και τυχόν απαιτούμενες 

αντιστηρίξεις για τις καθαιρέσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο ο οποίος και έχει την ευθύνη. 

Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν χειροκίνητα προς τους κάδους, με ευθύνη του 

Αναδόχου. Αποκατάσταση επιφανειών τοιχοποιίας (επιχρίσματα) Θα γίνει καθαίρεση 

των σαθρών επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών όπου βρίσκονται τα κουφώματα με

επιμέλεια και απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης με συνεργεία & ευθύνη του 

Αναδόχου. Στη συνέχεια θα γίνει καθαρισμός της επιφάνειας σε όλη την έκταση αυτής 

καθώς και για όποιον άλλο λόγο κριθεί ότι απαιτείται για την ορθή τοποθέτηση των 

κουφωμάτων.

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 27-05-2022 ,ημέρα 

Παρασκευή στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
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