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1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης-επισκευής πεζοδρομίων σε
τμήματα του οδικού δικτύου εντός του γηπέδου του Γ.Ν.Θ.«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», τα οποία είναι
κατεστραμμένα και δεν εξασφαλίζουν την ομαλή διέλευση των πεζών. Η συνολική επιφάνεια των
πεζοδρομίων που θα ανακατασκευαστούν και συντηρηθούν είναι περίπου 1070m².
Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις θα γίνουν τοπικά κατά μήκος των κεντρικών αξόνων πρόσβασης
του νοσοκομείου, στις περιοχές μεταξύ της κεντρικής πύλης του νοσοκομείου (Κτίριο Κ1) και
των κτιρίων διοίκησης, Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, ΤΕΠ και αιματολογικού κέντρου
“ΣΤΟΡΓΗ” (Κτίρια Κ3, Κ4, Κ10, Κ21 αντίστοιχα), καθώς επίσης σε τμήματα των πεζοδρομίων που
εξυπηρετούν τα κτίρια της Παθολογικής κλινικής (Κτίριο Κ9), των κλινικών ΩΡΛΟφθαλμολογικής-Πανεπιστημιακής Νευρολογικής (Κτίριο Κ9) και γύρω από την δευτερεύουσα
είσοδο του Πέτρινου κτιρίου (Κτίριο Κ4) και των μαγειρείων του νοσοκομείου (Κτίριο 13).
Κατά τη διάρκεια της εργολαβίας θα επισκευάζονται τμήματα πεζοδρομίων στις θέσεις που
προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης, με δυνατότητα μικρών τροποποιήσεων των επί μέρος
επιφανειών κατά την κρίση της Υπηρεσίας και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης.
Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:


Aποξήλωση των κατεστραμμένων υπαρχόντων πλακοστρώσεων, των πρόχυτων
κράσπεδων, του φθαρμένου υποστρώματος, των περιθωρίων εγκιβωτισμού της
πλακόστρωσης και των υφιστάμενων πινακίδων (σήμανσης, πληροφοριακών κτλ.) στα
σημεία που απαιτείται.



Συγκέντρωση όλων των άχρηστων υλικών και απομάκρυνση τους από το χώρο του
Νοσοκομείου.



Διαμόρφωση εκ νέου ή συμπλήρωμα-επισκευή τοπικά, όπου αυτό είναι εφικτό, της
βάσης και του περιθωρίου εγκιβωτισμού της πλακόστρωσης του πεζοδρομίου. Η νέα
βάση του πεζοδρομίου θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα C12/15, το πάχος της θα
είναι 0,10m και θα τοποθετηθεί σιδηρούν δομικό πλέγμα Τ131. Το περιθώριο
πλακόστρωσης θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα C16/20, θα έχει πλάτος 15cm και
ύψος 20cm έως 30cm.



Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων.



Επίστρωση των πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες διαστάσεων 0,50Χ0,50 επί
ασβεστοτσιμεντοκονίαματος. Θα επιστρωθούν τσιμεντόπλακες αντιολισθηρές λευκές,
διαστάσεων 0,50Χ0,50 που θα αντικαταστήσουν τις κατεστραμμένες ή φθαρμένες.



Στην είσοδο προς το κτίριο διοίκησης (Κτίριο 3) θα διαμορφωθεί ράμπα πλάτους
περίπου 3,00m για την πρόσβαση και τη διέλευση των ΑμεΑ. Η επίστρωσή της θα γίνει
με κυβόλιθους.

Στα πεζοδρόμια που θα ανακατασκευασθούν θα γίνει υποβιβασμός της στάθμης τους στις
διασταυρώσεις, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και η διέλευση των ΑμεΑ.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια, της παρούσας μελέτης και τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην παρούσα τεχνική περιγραφή επισυνάπτεται σχέδιο με σημειωμένες τις θέσεις των
παρεμβάσεων.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα προγραμματίζονται με βάση εντολή εκτέλεσης
της Διευθύνουσας υπηρεσίας.
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον την
Υπηρεσία και τον επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ημέρες
αργίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ορισμένες εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν και μετά την λήξη του
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών ή κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε ημέρες
αργιών, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη
του όλες τις αναγκαίες άδειες.
Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία εκτός του τμήματος- περιοχής
όπου εκτελούνται εργασίες. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να
υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα
απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους
υπευθύνους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και
ατυχήματα.
Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης κοινού και
προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για
την απρόσκοπτη λειτουργία των κτιρίων.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
χρονοδιάγραμμα, θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει 120
ημερολογιακές ημέρες.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € άνευ ΦΠΑ (74.400,00 με
ΦΠΑ 24%). Η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου προέρχεται από τον Τακτικό
προϋπολογισμό του νοσοκομείου έτους 2018.
Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαριάννα Βαλουκτσή
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Α΄ βαθμό

Αθηνά Γκαβογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με A΄ βαθμό

Αγάπη Θωμαΐδου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
με Β΄ βαθμό
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