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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «ηην ηελική ευθεία η ανηικαηάζηαζη ηων δαπέδων ηου Γ.Ν.
Υανίων με ηην πποκήπυξη διαγωνιζμού 580.000€.»

Σηελ ηειηθή επζεία κπαίλεη ην ζεκαληηθό έξγν ηεο αληηθαηάζηαζεο ηωλ
δαπέδωλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φαλίωλ «Ο Άγηνο Γεώξγηνο» θαζώο ζηηο
18 Ιαλνπαξίνπ δεκνζηεύζεθε ε δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ
Αλνηθηνύ Γηεζλνύο Γηαγωληζκνύ.
Πξόθεηηαη

γηα

έλαλ

δηαγωληζκό

πξνϋπνινγηζκνύ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ,

κε ρξεκαηνδόηεζε από ην

580.000€
Πξόγξακκα

Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ, ελώ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηωλ
πξνζθνξώλ είλαη ε 22/02/2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14.00 κ.κ.
Σύκθωλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγωληζκνύ, ζηηο Κιηληθέο, ζηηο
Μνλάδεο Ννζειείαο θαη ζηνπο εζωηεξηθνύο δηαδξόκνπο ηνπο, ζην Σηαζκό
Αηκνδνζίαο, ζηα Δξγαζηήξηα, ζηελ Κεληξηθή Απνζηείξωζε, ζηε ΜΤΝ, ζηε
Μνλάδα Νενγλώλ, ζηε Βξαρεία Ννζειεία θ.α, πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε
ηωλ δαπέδωλ linoleum κε δάπεδα

αληηκηθξνβηαθά - αληηβαθηεξηδηαθά

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 8.333 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ
Σε ρώξνπο Γξαθείωλ πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο
κνθέηαο ή linoleum θαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθνύ δαπέδνπ από PVC
θαηάιιεινπ γηα Ννζνθνκεία ελώ ν ίδηνο ηύπνο δαπέδνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη
ζε νξηζκέλνπο θνηλόρξεζηνπο δηαηκεκαηηθνύο

δηαδξόκνπο θαη ρώξνπο

Υπνδνρήο, ζην Φαξκαθείν, ζηα Δζηηαηόξηα, ζην Νεθξνηνκείν, ζηα Γξαθεία
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Οη

αληηθαηαζηάζεηο απηέο αθνξνύλ ζπλνιηθή επηθάλεηα 7.678 ηεηξαγωληθώλ
κέηξωλ.
Οη αληηθαηαζηάζεηο ηωλ δαπέδωλ ηνπ λνζνθνκείνπ έξρνληαη λα
επηιύζνπλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
βειηίωζε ηεο γεληθόηεξεο εηθόλαο ηνπ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο.
Τα δάπεδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (αξρηθήο ιεηηνπξγίαο Σεπηέκβξηνο 2000),
ιόγω ηεο ζπλερνύο θαη βαξηάο ρξήζεο επί 18 ρξόληα, ζε ζπλδπαζκό κε
αζηνρίεο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε, έρνπλ θζαξεί θαη ελ
πνιινίο θαηαζηξαθεί, κε απνηέιεζκα λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο
θαη ζηνηρεηώδεηο απαηηήζεηο ελόο λνζνθνκείνπ θαη λα κελ είλαη ιεηηνπξγηθά.
Σεκεηώλεηαη όηη ε αληηθαηάζηαζε ηωλ δαπέδωλ – ε νπνία ήηαλ
πξνηεξαηόηεηα ηεο Γηνίθεζεο- είλαη έλα ζύλζεην έξγν θαζώο ζα γίλεη κε ην
λνζνθνκείν ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ζε ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη εθπνλεζεί
από ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ ηδξύκαηνο.
Τν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ είλαη πέληε κήλεο, νπόηε
ππνινγίδεηαη όηη ε αληηθαηάζηαζε ηωλ δαπέδωλ ζα έρεη νινθιεξωζεί κέζα
ζην 2019.
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