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Έρευνα αγοράς που αφορά την διαμόρφωση του αύλειου χώρου στην πίσω όψη
του φαρμακείου.

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην
διαμόρφωση του αύλειου χώρου που βρίσκεται στην πίσω όψη του φαρμακείου για την 
τοποθέτηση σε αυτόν ενός μεταλλικού οικίσκου σε απόσταση 1,50 μ.(η ακριβής θέση του οικίσκου 
θα καθορισθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου), με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο 
διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της (υλικά σύν 
εργασία). Το κόστος των υλικών και της εργασίας πρέπει να δοθούν ξεχωριστά. 

Οι προδιαγραφές της κατασκευής και το σχέδιο της πρέπει να είναι σύμφωνες με την τεχνική 
έκθεση που ακολουθεί. 

                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Ο χώρος που θα διαμορφωθεί θα έχει διαστάσεις 12,30μΧ5,00μ. και θα απαιτηθούν οι παρακάτω
εργασίες:

-          Θα κοπεί και θα αποξηλωθεί ένα δένδρο.

-          Θα αποξηλωθούν δύο (2) πακτωμένα κολωνάκια.

-          Θα κοπή η άσφαλτος στις θέσεις θεμελίωσης.

-          Θα γίνει εκσκαφή της θεμελίωσης.

-          Θα κατασκευασθούν πέντε δοκοί στήριξης ως εξής

α) Οι δοκοί ΑΖ και ΒΗ θα έχουν θεμελίωση 1,00μΧ0,20μ με οπλισμό 2# Φ10/20 (και προς τις δύο
διευθύνσεις)  και  ανωδομή πλάτους  0,30μ και  ύψους από 0,35μ  έως 0,45μ έτσι  ώστε  η τελική
επιφάνεια να είναι οριζόντια. Η ανωδομή θα βρίσκεται 0,20μ μέσα στο έδαφος και η  υπόλοιπη
εκτός  εδάφους.  Θα φέρει  οπλισμό 6Φ10 και  συνδετήρες  Φ8/25 (όπως φαίνεται  στα παρακάτω
σχήματα) 

β) Οι δοκοί ΓΘ, ΔΙ και ΕΚ θα έχουν θεμελίωση 0,70μΧ0,20μ με οπλισμό #  Φ10/20 και ανωδομή
πλάτους 0,30μ και ύψους από 0,25μ  έως 0,35μ έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να είναι οριζόντια. Η
ανωδομή θα βρίσκεται 0,10μ μέσα στο έδαφος και η υπόλοιπη εκτός εδάφους και θα φέρει οπλισμό
6Φ10 και συνδετήρες Φ8/25 (όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα)

-    Ακόμη θα κατασκευασθούν εντός του εδάφους δύο συνδετήριοι δοκοί ΑΕ
και ΖΚ, με πλάτος 0,20μ και ύψος 0,30μ και οπλισμό 4Φ10 και συνδετήρες Φ8/25. 

-     Η τελική επιφάνεια ολόκληρης της κατασκευής θα πρέπει να είναι οριζόντια έτσι ώστε είναι δυνατή η



τοποθέτηση του νέου οικίσκου. 

-    Θα κατασκευασθούν δύο πλατύσκαλα πλάτους 1,00Χ0,30μ στις θέσεις των θυρών.

-    Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση ενός κυρτού καθρέφτη ασφαλείας για οχήματα, εξωτερικού 
χώρου, διαμέτρου 60cm. 

-    Τέλος θα τοποθετηθούν τα δύο κολωνάκια που αποξηλώθηκαν, σε νέες θέσεις δίπλα στον υπό 
διαμόρφωση  χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας.

      

Καταληκτική ημερομηνία : 18-10-2017

Καταληκτική ώρα : 15:00

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                

                                                                                           

                                                                      O ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 

              ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ

                  MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


