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Έρευνα αγοράς που αφορά την επισκευή των νέων είδη τοποθετημένων
προκατασκευασμένων οικίσκων και λοιπές εργασίες για την εγκατάσταση ενός νέου

οικίσκου στο χωρο σταθμευσησ του Νοσοκομείου.

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην
επισκευή και ανακαίνιση των νέων τοποθετημένων οικίσκων και στην διαμόρφωση του χώρου 
στάθμευσης και την κατασκευή νέων βάσεων σ’ αυτόν για την τοποθέτηση ενός νέου οικίσκου, στο 
Νοσοκομείο, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

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

                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

Α.  Στο μεγάλο οικίσκο θα  γίνει  επίστρωση με  αντιστατικό  τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο
(PVC), χρώματος επιλογής της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ο οποίος θα κολληθεί με
ολική κόλληση στο υπάρχον δάπεδο και συγκόλληση των αρμών με ειδικό κορδόνι. Πριν την
τοποθέτηση του νέου τάπητα, το υπάρχον δάπεδο θα επισκευασθεί ώστε να αποτελεί  λεία,
επίπεδη,  καθαρή  και  στεγνή  επιφάνεια  κατάλληλη  για  την  τοποθέτηση  του  νέου  τάπητα.
Εμβαδόν: 50 τμ.

Β.  Στον ίδιο οικίσκο θα τοποθετηθεί πλαστικό σοβατεπί από σκληρό PVC περιμετρικά των τοίχων
συνολικού  μήκους  40  μ.  Η  στερέωση  του  σοβατεπί  θα  γίνει  με  συγκολητική  σιλικόνη  και
αυτοδιάτρητες  βίδες.  Στις  θέσεις  των  εξωτερικών  θυρών  θα  τοποθετηθούν  προστατευτικά
μεταλλικά αρμοκάλυπτρα μήκους 1,20 μ το καθένα (τμ 3).

Γ.  Θα  ακολουθήσει  χρωματισμός  όλων  των  εσωτερικών  επιφανειών  του  μεγάλου  οικίσκου.
Συγκεκριμένα θα χρωματιστούν οι μεταλλικές, με ηλεκτροστατική βαφή, επιφάνειες των τοίχων
και της οροφής του οικίσκου, οι εσωτερικές όψεις των εξωτερικών θυρών αλουμινίου καθώς και
η εσωτερική ξύλινη πόρτα. Αρχικά θα γίνει καλός καθαρισμός των επιφανειών, σφράγιση και
στοκάρισμα των οπών και χαραμάδων. Κατόπιν οι επιφάνειες θα περαστούν με ειδικό αστάρι
λείων επιφανειών για την επίτευξη πρόσφυσης και τέλος θα βαφούν με οικολογικό πλαστικό
χρώμα.  Ο  χρωματισμός  της  εσωτερικής  ξύλινης  πόρτας  θα  γίνει  με  ελαιόχρωμα  νερού.
,Συνολική επιφάνεια χρωματισμών 150 τμ

Δ. Θα κατασκευασθούν τρεις δοκοί στήριξης ενός νέου οικίσκου εμβαδού 6,00Χ3,00μ.   Ο νέος
οικίσκος θα τοποθετηθεί  παράλληλα με τον τελευταίο υπάρχοντα οικίσκο και  σε απόσταση
2,00m από αυτόν. Αναλυτικά θα γίνουν τα παρακάτω:



      1. Κοπή ασφάλτου στις θέσεις θεμελίωσης 

      2. Εκσκαφή της θεμελίωσης

      3. Κατασκευή των δοκών στήριξης όπως φαίνεται παρακάτω:

 

     Λόγω της κλίσης του εδάφους, το ύψος των δοκών πάνω από την επιφάνεια του εδάφους θα
είναι κυμαινόμενο (ξεκινώντας από τα 10 cm στο ψηλότερο σημείο του εδάφους), έτσι ώστε η
τελική επιφάνεια και των τριών δοκών να είναι οριζόντια, κατάλληλη για την τοποθέτηση του
οικίσκου.  Μετά  την  τοποθέτηση του οικίσκου στη  θέση της  θύρας θα  τοποθετηθεί  ένα  (1)
πλατύσκαλο  1,30Χ1,00  και  όσα  σκαλιά  απαιτηθούν  ανάλογα  με  την  τελική  επιφάνεια  του
δαπέδου του οικίσκου στη θέση της πόρτας. Στη σκάλα θα τοποθετηθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα
από μαύρη σωλήνα Φ 50, παρόμοιο με τα υπάρχοντα. Το κιγκλίδωμα θα βαφεί με μία στρώση
μίνιο και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος σε κίτρινο χρώμα. 

Ε. Θα  γίνει  στεγανοποίηση  της  οροφής  του  μεγάλου  οικίσκου  εμβαδού  50  τμ  περίπου.  Η
στεγανοποίηση  θα  γίνει  με  μεμβράνη  ασφαλτικής  βάσεως  με  επίστρωση προστασίας  από
φύλλο αλουμινίου,  πάχους 0,08 mm. Θα προηγηθεί  ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας
εφαρμογής, θα ακολουθήσει επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα και τέλος θα γίνει η
τοποθέτηση  της  ασφαλτικής  μεμβράνης  με  αλληλοκάλυψη  των  γειτονικών  λωρίδων  της
στρώσης  κατά  15  cm  και  η  θερμοκόλληση  στις  απολήξεις  (άκρα),  στις  θέσεις  διέλευσης
σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις. 

ΣΤ. Θα γίνει επικάλυψη των τριών μικρών οικίσκων, εμβαδού 3,00Χ6,00 m ο καθένας, με πάνελς
επιστέγασης,  αποτελούμενα  μέσα-έξω  από  λαμαρίνα  ηλεκτροστατικής  βαφής  και
πολυουρεθάνη εσωτερικά, συνολικού πάχους 4  cm, που θα εδραιωθούν   στους οικίσκους με
κατάλληλο  μεταλλικό  σκελετό  από  κοιλοδοκούς.  Τα  πάνελς  θα  εξέχουν  περιμετρικά  της
τοιχοποιίας των οικίσκων τουλάχιστον 10  cm και για την απορροή των βρόχινων νερών θα
έχουν κλίση τουλάχιστον 5% προς την πίσω μεγάλη πλευρά των οικίσκων (που δεν έχει πόρτα
και παράθυρο). Για την κάλυψη των κενών περιμετρικά των πάνελς θα τοποθετηθούν ειδικά
τεμάχια  από λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής πάχους 0,6 mm.

  

Προϋπόθεση  για  την  υποβολή  της  προσφοράς  είναι  η  επίσκεψη  στο  Νοσοκομείο  και  η
ενημέρωση για τις επί τόπου συνθήκες των εργασιών.     

     Καταληκτική ημερομηνία : 10-05-2019

     Καταληκτική ώρα : 15:00

                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                           ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ           

      


