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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ και ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ στον Β’ ΟΡΟΦΟ

1. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

α/α Περιγραφή χώρων Επιφάνεια χώρων (μ2) Αριθμός χώρων Σύνολο (μ2)
1 Καθιστικό - Χώρος παιχνιδιού 56 1 56
2 Εργασία αδελφών.-Προϊσταμένη 21 1 21
3 Μόνωση / 1 κουνάκι 11 1 11
4 Θάλαμος 1-2 κλινών + WC/D 17,5 2 35
5 Θάλαμος 2 κλινών + WC/D 17 2 34
6 Θάλαμος 3 κλινών + WC/D 28 3 84
7 Θάλαμος 4-5 κλινών + WC/D 44 2 88
8 Θάλαμος 4 κουνάκια 24 1 24
9 Καθιστικό μητέρων 10 1 10

10 Εξεταστήριο 11 1 44
11 Γραφείο γιατρών 12 5 60
12 Τράπεζα γάλακτος και μητρικού θηλασμού 27 1 27
13 Κουζίνα 9 1 9
14 Λινοθήκη 8 1 8
15 Σκοραμίδες - Ακάθαρτα 13 1 13
16 WC /Αποδυτήρια προσωπικού 10,5 2 21
17 Αποθήκη 7 1 7
18 WC /AMEA 4 1 4
19 Ανελκυστήρες 7,5 2 15
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Σύνολο καθαρής επιφάνειας 538
20 Διάδρομοι, κλίμακες, τοίχοι κ.λπ. 202

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 740

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η πλήρης, εξαιρουμένων εξωτερικών κουφωμάτων, ανακαίνιση της κλινικής και 

η παράδοση της σε πλήρη λειτουργία.
Επειδή το 2007 αντικαταστάθηκαν τα εξωτερικά κουφώματα σε όλο το νοσοκομείο, η επιφάνεια της νοσηλευ-

τικής μονάδας του Β’ ορόφου, όπως πρόκειται να διαμορφωθεί, υπολογίζεται χωρίς το πάχος του περιμετρικού 
εξωτερικού τοίχου.

Οι προβλεπόμενες οικοδομικές και Η/Μ εργασίες και εγκαταστάσεις είναι συνοπτικά οι ακόλουθες, θα καθοριστούν 
δε με ακρίβεια στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής:

- Πρόδρομες εργασίες αποκλεισμού χώρων, προσωρινών τροποποιήσεων- επεμβάσεων για την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, κατά την εκτέλεση των εργασιών.

- Καθαιρέσεις, αποξηλώσεις εσωτερικών οικοδομικών και Η/Μ κατασκευών και συσκευών.
- Νέα τοιχοπετάσματα ξηράς δόμησης για τη διαμόρφωση των τελικών χώρων.
- Οι χώροι και διάδρομοι θα επιστρωθούν με αντιστατικό τάπητα Linoleum.
- Οι νέοι υγροί χώροι και όσοι ανακαινισθούν, θα επιστρωθούν και επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια. Τοπική 

επένδυση και πάνω από πάγκους και νιπτήρες.
- Νέες ψευδοροφές από κατάλληλα υλικά, ανάλογα με τη χρήση των χώρων.
- Εσωτερικές θύρες ξύλινες με περιμετρικό λάστιχο και μεταλλικές κάσε.
- Ερμάρια χώρων εργασίας, θαλάμων κ.ά. ξύλινα, τύπου «κουτιού».
- Στους νέους χώρους (μόνωση, εξεταστήριο) και στην ελεύθερη παρειά του νέου ανελκυστήρα, φέρουσες 

σιδηροκατασκευές.
- Χρωματισμοί, μη τοξικοί, ανάλογα με το υλικό όπου θα εφαρμοστούν και τη χρήση των χώρων.
- Κατασκευές έναντι κρούσης στους χώρους της μονάδας, όπου διακινούνται φορεία, αμαξίδια, τροχήλατα με-

ταφοράς υλικού κ.λπ.
- Νέα εσωτερικά δίκτυα κρύου και ζεστού νερού, αποχέτευσης ακαθάρτων. Νέος εξοπλισμός υγρών χώρων.
- Νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού, ρευματοδοτών, κίνησης, γειώσεων, δομημένης καλωδίωσης, τηλεό-

ρασης, μετάδοσης ήχου, μεγαφώνων, συστήματος κλήση νοσηλευτή/τριας.
- Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού στους χώρους του ορόφου. Δεν θα κλιματίζονται 

χώροι υγιεινής, αποδυτήρια κ,ά. βοηθητικοί χώροι. Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας και ιατρικών αερίων.
Για τις ανάγκες του Β’ ορόφου, αλλά και γενικά του κεντρικού κτηρίου προβλέπεται η εγκατάσταση δεύτερου 

ανελκυστήρα προσώπων - φορτίων.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κριτήρια:
α. Στη νοσηλευτική μονάδα, προβλέπονται εργασίες αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης, εκτός από αντικατάσταση 

εξωτερικών κουφωμάτων.
β. Μικρές επεμβάσεις σε Α’ όροφο, ισόγειο, υπόγειο, για τον νέο ανελκυστήρα.
γ. Σημειακές επεμβάσεις στον Α’ όροφο για κατακόρυφους αγωγούς. 
Εκτίμηση δαπάνης με βάση την τεχνική έκθεση και τα κριτήρια:

- Νοσηλευτική Μονάδα 740.00 μ2 χ 700 Ε = 518.000,00 €
- Νέος Ανελκυστήρας (κατ’αποκοπή] 30.000,00 «
- Εργασίες σε Υπόγ. και Ισόγ. (κατ’ αποκοπή) 12.000.00 «

Σύνολο 560.000,00 €
- Εργ. Όφ.+ Απρ.+ Αναθ.+ ΦΠΑ 395.000.00 «

Σύνολο Έργου 955.000.00 €
Μελέτες 55.000.00 «

Συνολική δαπάνη 1.010.000.00 €




