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ΘΕΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
αλαθαίληζεο ζην Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ην ΧΡΛ ( ΣΔΠ θαη ΣΔΙ ) ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
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Δξγαζίεο
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πξνυπνινγηζζείζαο
δαπάλεο
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)»

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»

Έρνληαο ππφςε:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Καζνξηζκφο ΚΑΑ».
Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηά ηεο λα εγθξίλεη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 4412/2016.
Η ππ. αξ. 8355/25-5-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ην ΧΡΛ ( ΣΔΠ θαη ΣΔΙ ) ηνπ Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» (CPV:45454100-5 Δξγαζίεο αλαθαίληζεο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 44.818,56€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)»
Σν ππ. αξ. 8467/29-5-2018 πξαθηηθφ ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή
χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Σε δηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
αλαθαίληζεο ζην Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ην ΧΡΛ ( ΣΔΠ θαη ΣΔΙ ) ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
(CPV:45454100-5 Δξγαζίεο αλαθαίληζεο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 44.818,56€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε
ηηκή)» φπσο απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ 8467/29-5-2018 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (ζέκαηα ΠξνκεζεηψλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεχζεηο)
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3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελψ ζε
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, ζα
αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο.
4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηηο 2 Απγνχζηνπ 2018
Ηκέξα

ΠΔΜΠΣΗ

θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: lenach@hippocratio.gr.

5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα απνθαζίζεη
γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή
ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο.
6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ηνπ Ννζνθνκείνπ, πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαθαίληζεο ζην
Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ην ΧΡΛ ( ΣΔΠ θαη ΣΔΙ ) ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» (CPV:45454100-5 Δξγαζίεο
αλαθαίληζεο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 44.818,56€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)»

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

πλεκκέλα: Σξηάληα ηξεηο (33) ζειίδεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1.Τπνδηεπζχληξηα Οηθνλνκηθνχ
2. Σκήκα Πξνκεζεηψλ
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ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ( ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ):
H παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηηο Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαθαίληζε ησλ ηκεκάησλ Χ.Ρ.Λ θαη Γλαζνρεηξνπξγηθνχ ζην Α’ Όξνθν ηνπ
νθηασξφθνπ Κηηξίνπ ηνπ Γ.Ν.Ι.Α.
Α. ΓΝΑΘΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ
1. ΓΔΝΙΚΑ
Οη Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο παξεκβάζεηο ζην ρψξν
ηνπ Σκήκαηνο:
Πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ (ειεθηξηθφο πίλαθαο,
θαισδηψζεηο, εζράξεο, ξεπκαηνδφηεο θηι.) θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ (θσηηζηηθά
ζψκαηα, δηαθφπηεο θηι.)
Πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ ξεπκάησλ δηθηχσλ κεηάδνζεο
θσλήο (ηειεθσληθφ δίθηπν), δεδνκέλσλ (data).
2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ
Η πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
Σνπνζέηεζε λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θσηηζκνχ, θίλεζεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ρψξνπ ηνπ
Σκήκαηνο. πγθεθξηκέλα:
Υψξνο Γλαζνρεηξνπξγηθνχ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
Γηάδξνκνο

Νένο πίλαθαο θσηηζκνχ-θίλεζεο

1

Σνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο, ςεπδνξνθήο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο.
πγθεθξηκέλα:

ΥΧΡΟ

ΔΙΓΟ ΦΧΣΙΣΙΚΟΤ ΧΜΑΣΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Γξαθείν Πξντζηακέλεο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

Υψξνο ρεηξνπξγείνπ

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

6

Γξαθείν Γηεπζπληή

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

Γξαθείν ηαηξψλ

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

4

Γηάδξνκνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

Υψξνο θνπδίλαο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

χλνιν θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ςεπδνξνθήο

18

Σνπνζέηεζε δηαθνπηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ
Σκήκαηνο. πγθεθξηκέλα:

ΥΧΡΟ

ΔΙΓΟ ΓΙΑΚΟΠΣΗ

Γξαθείν Πξντζηακέλεο

Κνκηηαηεξ

ΠΟΟΣΗΣΑ
1
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Υψξνο ρεηξνπξγείνπ

Κνκηηαηεξ

2

Γξαθείν Γηεπζπληή

Απιφο

1

Γξαθείν ηαηξψλ

Κνκηηαηεξ

1

Γηάδξνκνο

Απιφο

2

Υψξνο θνπδίλαο

Απιφο

1

χλνιν δηαθφπηεο απινί

4

χλνιν δηαθφπηεο θνκηηαηεξ

3

Σνπνζέηεζε ξεπκαηνδνηψλ 16A/250VAC ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο. πγθεθξηκέλα:
ΥΧΡΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Γξαθείν Πξντζηακέλεο

4

Υψξνο ρεηξνπξγείνπ

14

Γξαθείν Γηεπζπληή

4

Γξαθείν ηαηξψλ

7

Γηάδξνκνο

2

Υψξνο θνπδίλαο

3

χλνιν ξεπκαηνδνηψλ

34

3. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΙΜΟΤ
ηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ σο εμήο:
πλνιηθά ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά ρψξν δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

α/α ΥΧΡΟ

Φσηηζηηθά ζψκαηα 60x60cm, Σ5 4x14 W ςεπδνξνθήο

1

Γξαθείν Πξντζηακέλεο

2

2

Υψξνο ρεηξνπξγείνπ

6

3

Γξαθείν Γηεπζπληή

2

4

Γξαθείν ηαηξψλ

4

5

Γηάδξνκνο

2

6

Υψξνο θνπδίλαο

2

ΤΝΟΛΟ

18

4. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΧΝ
Θα θαηαζθεπαζηεί λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο
Η εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο επί ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πάγθσλ
εξγαζίαο θαζψο θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ζηνπο ρψξνπο ηνπ
ηκήκαηνο.
Οη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ηχπνπ ζνχθν κε πιεπξηθέο επαθέο γείσζεο 16A/230V, θαηάιιεινη γηα ρσλεπηή
ηνπνζέηεζε κέζα ζην επίρξηζκα ή εγθαηάζηαζε πάλσ ζε ειεθηξνινγηθφ θαλάιη. Οη ρσλεπηνί
ξεπκαηνδφηεο ζα έρνπλ ηεηξαγσληθά θαιχκκαηα, ρξψκα ηεο εθινγήο ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα είλαη ηνπ
ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.
Η λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη ειεθηξηθνχ πίλαθα.
ε φινπο ηνπο ρψξνπο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ σο εμήο:
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Γξαθείν Πξντζηακέλεο ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη
πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Υψξνο ρεηξνπξγείνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο,
επηπξφζζεηα ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο δίπια απφ θάζε νδνληηαηξηθή θαξέθια θαη πεξηκεηξηθά ηνπ
ρψξνπ ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο (ν έλαο ζα είλαη γηα δηαθαλνζθφπην)
Γξαθείν Γηεπζπληή ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη
πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Γξαθείν ηαηξψλ ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη
πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο. (ν έλαο ζα είλαη γηα δηαθαλνζθφπην)
Υψξνο θνπδίλαο ζα εγθαηαζηαζνχλ ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εξγαζίαο.
Γηάδξνκνο ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.

πλνιηθά νη ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά ρψξν δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

α/α ΥΧΡΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

Γξαθείν Πξντζηακέλεο

4

2

Υψξνο ρεηξνπξγείνπ

14

3

Γξαθείν Γηεπζπληή

4

4

Γξαθείν ηαηξψλ

7

5

Γηάδξνκνο-Απνζήθε

2

6

Υψξνο θνπδίλαο

3

χλνιν ξεπκαηνδνηψλ

34

5. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΑΘΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν δηα
θνπηηθφ πιηθφ:
Έλα (1 )δηαθφπηε 3x40A ,ηξεηο (3) αζθάιεηεο neozet 35A κε ηε βάζε πιήξεο, κία (1) ηξηθαζηθή
ελδεηθηηθή ιπρλία , ηξεηο (3) αληηειεθηξνπιεμηαθνί ειεθηξνλφκνη 2x40A/ 30ma θαη είθνζη δχν (22)
απηφκαηεο αζθάιεηεο (8 ηεκ ησλ 10A ,12 ηεκ ησλ 16Α ,θαη 2 ηεκ ησλ 20A. Οη αζθάιεηεο ζα είλαη
ζπλδεδεκέλεο ζε ηξεηο νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζα ζπλδέεηαη κε έλα αληηειεθηξνπιεμηαθφ ειεθηξνλφκν
2x40A/ 30ma.
Ο γεληθφο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην δηάδξνκν ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο θαη ζα ηξνθνδνηείηαη
απφ ηνλ πίλαθα Η.2.1.2 κε παξνρή J1VV (ΝΤΤ) 5X10 mm. ην πίλαθα Η.2.1.2 ζα ηνπνζεηεζνχλ
Γηαθφπηεο 3ρ40Α , ιπρλία ηξθαζηθή θαη ηξεηο (3) αζθάιεηεο 35Α γηα ηε ζχλδεζε ηεο λέαο παξνρήο. Σν
κήθνο ηεο παξνρήο είλαη πεξίπνπ 15 κέηξα.
B. ΣΜΗΜΑ ΧΡΛ
1. ΓΔΝΙΚΑ
Οη Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο παξεκβάζεηο ζην ρψξν
ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΛ :
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Πλήρης ανακαηαζκεσή ηης ηλεκηρικής εγκαηάζηαζης ιζτσρών ρεσμάηων (ειεθηξηθνί
πίλαθεο, θαισδηψζεηο, εζράξεο, ξεπκαηνδφηεο θηι.) θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ
(θσηηζηηθά ζψκαηα, δηαθφπηεο θηι.)
Πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ ξεπκάησλ δηθηχσλ κεηάδνζεο
θσλήο (ηειεθσληθφ δίθηπν), δεδνκέλσλ (data).
2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ
Η πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
Σνπνζέηεζε λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θσηηζκνχ, θίλεζεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ρψξνπ ηνπ
Σκήκαηνο. πγθεθξηκέλα:

Υψξνο Γξαθείσλ ΣΔΠ-ΧΡΛ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ

Γηάδξνκνο ηαηξείσλ

Νένο πίλαθαο θσηηζκνχ-θίλεζεο

ΠΟΟΣΗΣΑ
1

Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ Υ.Σ θιηκαηηζκνχ- θσηηζκνχ-θίλεζεο-αζθαιείαο
ζην δηάδξνκν ηνπ 1νπ νξφθνπ. πγθεθξηκέλα:
ΥΧΡΟ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
Γηάδξνκνο έμσ απφ γλαζνρεηξνπξγηθφ

Πίλαθαο θσηηζκνχ Γ2.1.1

1

Γηάδξνκνο έμσ απφ γλαζνρεηξνπξγηθφ

Πίλαθαο ξεπκαηνδνηψλ Η.2.1.2

1

Γηάδξνκνο έμσ απφ γλαζνρεηξνπξγηθφ

Πίλαθαο αζθαιείαο Η.2.1.3

1

Γηάδξνκνο έμσ απφ απνζηείξσζε

Πίλαθαο θιηκαηηζηηθψλ Γ.2.1.2

1

χλνιν

4

Σνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο, ςεπδνξνθήο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο.

πγθεθξηκέλα:
ΥΧΡΟ

ΔΙΓΟ ΦΧΣΙΣΙΚΟΤ ΧΜΑΣΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Υψξνο Ιαηξείν -είζνδνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

3

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

3

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

5

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

4

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

1

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ αθνπφγξαθνπ

Φσηηζηηθφ νξνθήο

1

wc

Φσηηζηηθφ νξνθήο – θαζξέπηεο

2

Γηάδξνκνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

4

χλνιν θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ςεπδνξνθήο
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Σνπνζέηεζε δηαθνπηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ
Σκήκαηνο. πγθεθξηκέλα:

ΥΧΡΟ

ΔΙΓΟ ΓΙΑΚΟΠΣΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Υψξνο αλακνλήο-Ιαηξείν

Κνκηηαηεξ

1

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

Κνκηηαηεξ

1

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

Κνκηηαηεξ

1

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

Κνκηηαηεξ

1

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

Κνκηηαηεξ

1

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

Απιφο

1

Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ

Απιφο

1

wc

Κνκηηαηεξ - απιφο

Γηαδξνκνο

αιεξεηνπξ

1+1
2

χλνιν δηαθφπηεο απινί

3

χλνιν δηαθφπηεο θνκηηαηεξ

7

χλνιν δηαθφπηεο αιέ-ξεηνχξ

2

χλνιν δηαθφπηεο ξνιψλ

4

Σνπνζέηεζε ξεπκαηνδνηψλ 16A/250VAC ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο. πγθεθξηκέλα:
ΥΧΡΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Υψξνο αλακνλήο-Ιαηξείν

4

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

8

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

8

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

13

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

4

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

4

Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ

2

wc

-

Γηαδξνκνο

2

χλνιν ξεπκαηνδνηψλ
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3. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΙΜΟΤ
ηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ σο εμήο:
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α) ηα γξαθεία ηαηξψλ- εμεηαζηήξηα, ζην ρψξν αλακνλήο, ζην δηάδξνκν, ζα ηνπνζεηεζνχλ θσηηζηηθά
ζψκαηα 60x60cm ςεπδνξνθήο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
β) ην WC ησλ γξαθείσλ ζα ηνπνζεηεζεί απφ έλα (1) θσηηζηηθφ ζψκα ςεπδνξνθήο θαη έλα (1) επίηνηρν
θσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ απιίθαο θαηάιιειν γηα ρψξν WC πάλσ απφ ηνλ θαζξέπηε ηνπ ληπηήξα ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
πλνιηθά ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά ρψξν δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
α/α ΥΧΡΟ

Φσηηζηηθά ζψκαηα 60x60cm,
4x14W, ςεπδνξνθήο

Φσηηζηηθά ζψκαηα επίηνηρo
ηχπνπ απιίθαο θαηάιιεια
γηα WC

1

Υψξνο Ιαηξείν -είζνδνο

3

2

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

3

3

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

5

4

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

4

5

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

1

6

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

2

7

Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ
αθνπφγξαθνπ

1

8

wc

1

1

9

Γηαδξνκνο

4

-

ΤΝΟΛΟ
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1

Ο έιεγρνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο ζα γίλεηαη απφ δηαθφπηεο απινχο, θνκηηαηέξ θαη
αιεξεηνπξ.
Ο έιεγρνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ησλ WC ζα γίλεηαη απφ δηαθφπηε θνκηηαηέξ θαη ζα ειέγρεηαη
μερσξηζηά ην θσηηζηηθφ νξνθήο θαη ην θσηηζηηθφ πάλσ απφ ηνλ θαζξέθηε επίζεο ζα ηνπνζεηεζεί έλαο
δηαθφπηεο απιφο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εμαεξηζηήξα WC. Ο δηαθφπηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηνπ WC
θαη ηνπ εμαεξηζκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ πιεζίνλ ηεο πφξηαο ηνπ WC θαη εμσηεξηθά ηνπ WC.
4. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΧΝ
4.1. ΓΔΝΙΚΑ
Θα θαηαζθεπαζηεί λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο
Η εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο επί ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πάγθσλ
εξγαζίαο θαζψο θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ζηνπο ρψξνπο ηνπ
ηκήκαηνο.
Οη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ηχπνπ ζνχθν κε πιεπξηθέο επαθέο γείσζεο 16A/230V, θαηάιιεινη γηα ρσλεπηή
ηνπνζέηεζε κέζα ζην επίρξηζκα ή εγθαηάζηαζε πάλσ ζε ειεθηξνινγηθφ θαλάιη. Οη ρσλεπηνί
ξεπκαηνδφηεο ζα έρνπλ ηεηξαγσληθά θαιχκκαηα, ρξψκα ηεο εθινγήο ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα είλαη ηνπ
ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.
Η λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ξεπκαηνδνηψλ.

ε φινπο ηνπο ρψξνπο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ σο εμήο:

Υψξνο αλακνλήο-γξαθείν ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο
θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
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Υψξνο εμεηαζηεξίνπ (1) ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο,
επηπξφζζεηα ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2)
ξεπκαηνδφηεο.
Υψξνο εμεηαζηεξίνπ (2) ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζε θάζε ζέζε
εξγαζίαο, επηπξφζζεηα ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εξγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ
ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Υψξνο εμεηαζηεξίνπ (3) ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζε θάζε ζέζε
εξγαζίαο, επηπξφζζεηα ηξείο (3) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εξγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ
δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Γξαθείν αθνπνγξάκκαηνο ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο
θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Θάιακνο αθνπνγξάκκαηνο ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο
θαη δχν (2) ζην πάγθν εξγαζίαο.
Πξνζάιακνο αθνπνγξάκκαηνο ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2)
ξεπκαηνδφηεο.
Γηάδξνκνο ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
πλνιηθά νη ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά ρψξν δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα:

α/α ΥΧΡΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

Υψξνο αλακνλήο-γξαθείν

4

2

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

8

3

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

8

4

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

13

5

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

4

6

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

4

7

Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ

2

8

wc

-

9

Γηαδξνκνο

2

χλνιν ξεπκαηνδνηψλ
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5. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΙΜΟΤ
5.1. ΓΔΝΙΚΑ
Θα θαηαζθεπαζηεί λέα εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ ηκεκάησλ κε βάζε ηε κηθξή
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, ηελ επθνιία ζπληήξεζεο θαζψο θαη ην αηζζεηηθά σξαίν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα.
Ο θσηηζκφο ησλ ρψξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ θζνξίνπ 60x60 Σ5 4x14w.
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη κνξθήο αληίζηνηρεο κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο
παξαθάησ ελδεηθηηθνχο ηχπνπο θαη ζα ηεζνχλ ππφςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο
έγθξηζε.
Η λέα εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηνπο δηαθφπηεο ειέγρνπ ησλ
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ,
δηαθνπηψλ θαη ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θσηηζκνχ.
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο βάζεηο ηνπο, ηα θαιχκκαηά ηνπο, φια ηα εμαξηήκαηα
ζηεξεψζεσο ησλ ιακπηήξσλ, ηνπο ιακπηήξεο, ηηο δηαηάμεηο ζηεξεψζεσο ή αλαξηήζεσο. Όια ηα
θσηηζηηθά ,ηα εμαξηήκαηα ζηεξεψζεσο θαη αθήο ησλ ιακπηήξσλ θαζψο θαη νη ιακπηήξεο ζα είλαη
άξηζηεο πνηφηεηαο, πξνειεχζεσο ρσξψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Philips, Osram, θιπ. θαη
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο VDE.
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα έρνπλ θαη θαηάιιειε ιήςε γηα ζχλδεζε ησλ αγσγψλ γεηψζεσο.
5.2. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ Σ5 4Υ18W 60x60cm ΦΔΤΓΟΡΟΦΗ
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Σα θσηηζηηθφ ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε επί ηεο ςεπδνξνθήο.
Σν ζψµα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη πνιπγσληθήο κνξθήο, θαηαζθεπαζκέλν απφ αηζάιη θαη
ειεθηξνζηαηηθά βαµµέλν ζε ιεπθφ ρξψµα.
Με εγθάξζηα παξαβνιηθά πηεξχγηα θαη δηακήθε δηπιά παξαβνιηθά ζηνηρεία (αλαθιαζηήξεο), απφ
αλνδησκέλν κε ηξηδίδνλ θαηνπηξηθφ αινπκίλην.
Σν θσηηζηηθφ ζα δηαζέηεη ηέζζεξηο (4) ιπρλίεο θζνξηζκνχ Σ5 (16mm), 14W, κε δείθηε
ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI>80%, ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 4000Κ, εγλσζκέλνπ επξσπατθνχ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (Philips, Osram, θηι.) (ζπκπεξηιακβάλνληαη).
Σν θσηηζηηθφ ζα δηαζέηεη ζπλδεζµνινγία γηα ιεηηνπξγία ζηα 230V-50/60Hz µε ειεθηξνληθφ
ballast.
Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 60x60 mm.
Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP40.
Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ζήκαλζε CE.
Δλδεηθηηθφο ηχπνο Πεηξίδεο L 320 .
5.3. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑΚΟΠΣΧΝ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ
Οη δηαθφπηεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα είλαη ρσλεπηνχ ηχπνπ, απνηεινχκελνη απφ βάζε ζηήξημεο,
κεραληζκφ on/off, θάιπκκα θαη πιαηχ πιήθηξν. Σν θάιπκκα θαη πιήθηξν ζα είλαη απφ άζξαπζην,
αληηζηαηηθφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ. Oη αθξνδέθηεο θαισδίσλ ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη ηχπνπ θνριία ή
βχζκαηνο. Όινη νη δηαθφπηεο ζα είλαη εληάζεσο 10A θαη ηάζεο 250V.

Οη δηαθφπηεο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο ζα είλαη ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ:
Απιφο (κνλνπνιηθφο) δηαθφπηεο: Φσηηζηηθφ ζψκα πξνζάιακνπ
Κνκηηαηέξ (δηπνιηθφο) δηαθφπηεο: Φσηηζηηθά ζψκαηα γξαθείσλ, θσηηζηηθά ζψκαηα WC
Αιέ-ξεηνχξ δηαθφπηεο: Φσηηζηηθά ζψκαηα νξνθήο δηαδξφκνπ.
Οη δηαθφπηεο ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ην ρξψκα ησλ
δηαθνπηψλ ζα είλαη ιεπθφ.
6. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα θσηηζηηθά αζθαιείαο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηελ
εθαξκνγή ηεο Μειέηεο Ππξαζθάιεηαο ηνπ νθηαψξνθνπ θηηξίνπ.
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ζα απνμεισζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε
κειέηε ππξαζθάιεηαο ηνπ νθηαψξνθνπ θηηξίνπ.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ πξνβιέπνληαη θαη θσηηζηηθά ζψκαηα θηλδχλνπ θπξίσο γηα ηηο εμφδνπο, ηηο εμφδνπο
δηαθπγήο θαη ζε ζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε απηέο. Απηά είλαη κε βέιε θαηεχζπλζεο ή κε αλαγξαθή ηεο
ιέμεο : ΔΞΟΓΟ. Οη ζέζεηο ησλ θσηηζηηθψλ ζα θαζνξηζηνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ζαθήο ε δηαθίλεζε πξνο
ηηο εμφδνπο δηαθπγήο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Σκήκαηνο.
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ γξακκέο θσηηζκνχ 3x1,5mm² κε
κηθξναπηφκαην 10A, αλεμάξηεηεο ηνπ θχξηνπ θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ νξφθνπ. ε θάζε γξακκή ζα
ηξνθνδνηεζνχλ ην πνιχ πέληε (5) θσηηζηηθά αζθαιείαο.
χλνιν επηπιένλ θσηηζηηθψλ αζθαιείαο: 7 ηεκάρηα.
7. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΠΙΝΑΚΧΝ
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7.1 Γεληθφο πίλαθαο ηκήκαηνο ΧΡΛ.
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν δηα
θνπηηθφ πιηθφ:
Έλα (1 )δηαθφπηε 3x40A ,ηξεηο (3) αζθάιεηεο neozet 35A κε ηε βάζε πιήξεο, κία (1) ηξηθαζηθή
ελδεηθηηθή ιπρλία , έμη αληηειεθηξνπιεμηαθνί ειεθηξνλφκνη 2x40A/ 30ma θαη ηξηάληα (30 ) απηφκαηεο
αζθάιεηεο (10 ηεκ ησλ 10A ,15 ηεκ ησλ 16Α ,θαη 5 ηεκ ησλ 20A. Οη αζθάιεηεο ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε
έμη νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζα ζπλδέεηαη κε έλα αληηειεθηξνπιεμηαθφ ειεθηξνλφκν 2x40A/ 30ma.
Ο γεληθφο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην κέζα δηάδξνκν ηνπ ηκήκαηνο θαη ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ
πίλαθα Η.2.1.2 κε παξνρή J1VV (ΝΤΤ) 5X10 mm. ην πίλαθα Η.2.1.2 ζα ηνπνζεηεζνχλ Γηαθφπηεο 3ρ40Α
, ιπρλία ηξηθαζηθή θαη ηξεηο (3) αζθάιεηεο 35Α γηα ηε ζχλδεζε ηεο λέαο παξνρήο. Σν κήθνο ηεο παξνρήο
είλαη πεξίπνπ 30 κέηξα.
7.2 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΑΓΡΟΜΟ 1νπ νξφθνπ.
Οη πθηζηάκελνη ειεθηξηθνί πίλαθεο ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ Οθηαψξνθνπ Κηηξίνπ είλαη ηέζζεξηο (4) : Οη ηξεηο
(3) είλαη κεηαιιηθνί θαη ρσλεπηνί εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ν ηέηαξηνο εμσηεξηθφο κεηαιιηθφο.

Οη λένη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα:
Πίλαθαο θσηηζκνχ Γ.2.1.1
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε
εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ, 3 ζεηξψλ θαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 600x700x120 (ΠxYxB)
θαη ζα πεξηιακβάλεη:
Έλα (1) ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 3x40A
Σξεηο (3) αζθάιεηεο neozet 35A κε ηε βάζε πιήξεο,
Μηα (1) ηξηπνιηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηχπνπ led (θφθθηλε)
Έλα (1) δηαθφπηε δηαξξνήο 4X40A / 30mA
Έμη (6) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 10 A
Έμη (6) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 16A
Καισδηψζεηο κε θαιψδηα HO7V-R (NYA) 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm² θαη κπάξεο γεθχξσζεο.
Πίλαθαο ξεπκαηνδνηψλ Η.2.1.2
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε
εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ, 3 ζεηξψλ θαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 600x700x120 (ΠxYxB)
θαη ζα πεξηιακβάλεη:
Έλα (1) ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 4x63A
Μία (1) ηξηπνιηθή βάζε 63A κε θπζίγγηα ηήμεο 50Α.
Μία (1) ηξηπνιηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηχπνπ led (θφθθηλε)
Έλα (1) δηαθφπηε δηαξξνήο 4x63A / 30mA
Σξεηο (3) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 20A
Έμη (6) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 16A
Σξεηο (3) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο ξάγαο 10A
Γχν (2) ηξηπνιηθνχο δηαθφπηεο 3X40A
Γχν (2) ηξηπνιηθέο βάζεηο 63Α κε θπζίγγηα 35Α ηήμεο 35Α.
Καισδηψζεηο κε θαιψδηα HO7V-R (NYA) 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm² θαη κπάξεο γεθχξσζεο.
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Οη δχν ηξηπνιηθνί δηαθφπηεο 3x40A κε ηηο δχν ηξηπνιηθέο βάζεηο 63Α ,αλαρσξήζεηο θαισδίσλ 5x10mm
πξνο ηνπο ππνπίλαθεο ζα ζπλδεζνχλ πξηλ ην δηαθφπηε δηαξξνήο 4X63A/30ma (ξειε).
Πίλαθαο αζθαιείαο Η.2.1.3
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε
εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ, 3 ζεηξψλ θαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 600x700x120 (ΠxYxB)
θαη ζα πεξηιακβάλεη:
Έλα (1) κνλνπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 40A
Μηα (1) αζθάιεηα neozet 35A κε ηε βάζε πιήξεο
Μία (1) ελδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηχπνπ led (θφθθηλε)
Έλα (1) δηαθφπηε δηαξξνήο 2X40A / 30mA
Πέληε (5) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο 10A
Πέληε (5) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο 16A
Καισδηψζεηο κε θαιψδηα HO7V-R (NYA) 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm² θαη κπάξεο γεθχξσζεο.
O πίλαθαο αζθαιείαο ζα ηξνθνδνηεί ην θσηηζκφ ηνπ δηαδξφκνπ (θιηκαθνζηάζην).

Πίλαθαο θιηκαηηζηηθψλ Γ.2.1.3
Θα είλαη εμσηεξηθφο, κεηαιιηθφο, θαηάιιεινο γηα εζσηεξηθφ ρψξν,3 ζεηξψλ θαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ
600x700x120 (ΠxYxB) θαη ζα πεξηιακβάλεη:
Έλα (1) ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 3x100A
Σξεηο (3) αζθάιεηεο πιήξεο (βάζε ,πψκα θαη θπζίγγην 80A DIAZED)
Μία (1) ηξηπνιηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηχπνπ led (θφθθηλε)
Γχν (2) δηαθφπηεο δηαξξνήο 4x63A / 30mA
Γέθα (10) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο 20A
Γψδεθα (10) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο 16A
Πέληε (5) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 25A
Καισδηψζεηο κε θαιψδηα HO7V-R (NYA) 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm² θαη κπάξεο γεθχξσζεο. Οη
αζθάιεηεο ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε δχν νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζα ζπλδέεηαη κε έλα
αληηειεθηξνπιεμηαθφ ειεθηξνλφκν 4x63A/ 30ma.
Οη πίλαθεο θσηηζκνχ-θίλεζεο Γ.2.1.1 ΚΑΙ Η.2.1.2 ζα κεηαθεξζνχλ ζε παξαθείκελε ζέζε θαη ζε
απφζηαζε πεξίπνπ δχν (2) κέηξα,
Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο Γ.2.1.1 -Η.2.1.2 -Η.2.1.3 λα είλαη ίδησλ δηαζηάζεσλ (Τ-Β)
8. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΙΥΤΡΧΝ
Πιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαισδηψζεσλ ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ, ξεπκαηνδνηψλ,
θιηκαηηζκνχ θαη ινηπψλ θαηαλαιψζεσλ θαη εγθαηάζηαζε λέσλ θαισδηψζεσλ απφ ηνπο ειεθηξηθνχο
πίλαθεο πξνο φιεο ηηο θαηαλαιψζεηο.
Σα θαιψδηα απφ ηνπο πίλαθεο πξνο ηα δηάθνξα θνξηία αθνινπζνχλ νδεχζεηο ζα ηθαλνπνηνχλ ην αίηεκα
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη απηφ ηεο αηζζεηηθήο. Όια ηα νξηδφληηα θεληξηθά δίθηπα
θαισδηψζεσλ ζα νδεχνπλ ζε εζράξεο θαισδίσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ηνπο ρψξνπο
ησλ ηκεκάησλ εληφο ηεο ςεπδνξνθήο πνπ ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή ηνπ θαη ζα ηεξκαηίδνπλ ζηνπο
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δηαθφπηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο εληφο πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ηχπνπ Legrand
(θαηαθφξπθε φδεπζε) ή εληφο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ θάησ απφ ην επίρξηζκα.
Οη εζράξεο θαισδίσλ πξνβιέπνληαη απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε δηαηξήζεηο επηκήθεηο ,
ψζηε λα κπνξνχλ λα δεζνχλ πάλσ ζηελ ζράξα ηα θαιψδηα κε εηδηθέο πιαζηηθέο ηαηλίεο (straps) . Οη
εζράξεο ζα έρνπλ εθεδξηθή ρσξεηηθφηεηα ζε θαιψδηα ζε πνζνζηφ >10% .
Οη δηαθφπηεο θαη νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε, εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπο επί πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ηχπνπ Legrand ή ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο θάησ απφ ην
επίρξηζκα. Η εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ ζα ειέγρεηαη απφ ηνπηθνχο δηαθφπηεο.
Οη δηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ μεξψλ, ζα είλαη δηκεξείο, κε πιήθηξα , ηζρπξήο θαηαζθεπήο,
έληαζεο 10 Α θαη ηάζεο 250 V. ηνπο ρψξνπο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζσξηλά ή
κφληκα πγξψλ νη δηαθφπηεο ζα είλαη αληίζηνηρα ζηεγαλνί.
Οη δηαθιαδψζεηο ησλ θαισδίσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο νξαηψλ πιαζηηθψλ θνπηηψλ δηαθιάδσζεο
κε ρξήζε θαηάιιεισλ δηαθιαδσηήξσλ πνπ ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα είηε επί ηεο νξνθήο είηε επί
ησλ εζραξψλ θαισδίσλ. Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα θέξνπλ θαζ' φιν ην κήθνο ηνπο
ραξαθηεξηζηηθνχο ρξσκαηηζκνχο ησλ θάζεσλ, νπδεηέξνπ θαη γείσζεο.
Σα θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ
ηνπο πίλαθεο θσηηζκνχ-θίλεζεο θαη ζα είλαη ηχπνπ H05VV-U/H05VV-R (NYΜ) δηαηνκήο 3x1,5mm² θαη
3x2,5mm² αληίζηνηρα.
Σα θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ ησλ θιηκαηηζηηθψλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ πίλαθα
θιηκαηηζκνχ (δηάδξνκνο) έμσ απφ ηελ απνζηείξσζε ζα είλαη ηχπνπ H05VV-U/H05VV-R (ηχπνπ NYΜ κε
ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε) δηαηνκήο 3x2,5mm², 3x4mm², 3x6mm² θηι. αλάινγα κε ηελ ηζρχ ησλ
θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ γηα κνλνθαζηθέο θαηαλαιψζεηο ή 5x2,5mm², 5x4mm², 5x6mm² θηι. αλάινγα
κε ηελ ηζρχ ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηξηθαζηθέο θαηαλαιψζεηο αληίζηνηρα.
Η ρξήζε ησλ θαισδίσλ H05VV-U/H05VV-R ζα είλαη απνθιεηζηηθή θαη θαζ’ φιε ηελ φδεπζε ησλ
θαισδηψζεσλ ζηηο εζράξεο θαισδίσλ, ηα πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ ηχπνπ Legrand, ηνπο εχθακπηνπο
ειεθηξνινγηθνχο ζσιήλεο ηχπνπ Heliflex, απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα δηαλνκήο
κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπο είηε ζηα θσηηζηηθά ζψκαηα, είηε ζηνπο ξεπκαηνδφηεο είηε ζηηο θιηκαηηζηηθέο
ζπζθεπέο είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξηθή ζπζθεπή.
Όινη νη πίλαθεο ζα είλαη ηχπνπ εξκαξίνπ θαη ζα δηαζέηνπλ εθεδξεία ηνπιάρηζηνλ 20%, ζα έρνπλ
ρσξηζηέο κπάξεο νπδέηεξνπ θαη γείσζεο θαη ηα πιηθά ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ξεχκα
βξαρπθπθιψζεσο ηνπ θάζε πίλαθα.
Οη παιηνί ειεθηξηθνί πίλαθεο πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο παξνρέο, γηα
ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο πνπ ζα κεηαθεξζνχλ (Γ.2.1.1- Η.2.1.1) ηα θαιψδηα ζα ζπλδεζνχλ κε
θαηάιιεια εμαξηήκαηα (θνο) ζε εηδηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο.
ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ, έηζη ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη
ηερληθά θαη αηζζεηηθά απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ.
Η πξνζηαζία γξακκψλ θσηηζκνχ, ξεπκαηνδνηψλ, θιηκαηηζηηθψλ θιπ ζα γίλεηαη κε κηθξναπηφκαηνπο ή
θαη κε δηαθφπηεο θνξηίνπ θαη αζθάιεηεο. Γηα ηηο γξακκέο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξναπηφκαηνη ηχπνπ L , ελψ γηα αληίζηνηρεο θίλεζεο π.ρ. κηθξνί εμαεξηζηήξεο ,
ηχπνπ G .
Κάζε γξακκή θσηηζκνχ ηξνθνδνηεί θσηηζηηθά ζψκαηα κε θνξηίν κέρξη 6 Α ην πνιχ θαη ζα αζθαιίδεηαη
ζηνλ αληίζηνηρν ειεθηξηθφ πίλαθα κε κηθξναπηφκαην 10 Α. Κάζε γξακκή ξεπκαηνδνηψλ ηξνθνδνηεί
κέρξη 4 ξεπκαηνδφηεο θαη ζα αζθαιίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ειεθηξηθφ πίλαθα κε κηθξναπηφκαην 16 Α.
Η ειεθηξνδφηεζε γηα ηνλ θάζε θισβφ ζην ηκήκα ΧΡΛ ζα γίλεη κε θαιψδηα 3x2.5mm απεπζείαο απφ ηνλ
ειεθηξηθφ πίλαθα κε αζθάιεηα 16Α.
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9. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΙΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ
9.1 Καιψδηα A05VV-U, A05VV-R (ΝΤΜ)
Σα θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαιψδηα ηζρχνο ηχπνπ
H05VV-U/H05VV-R (NYΜ) κε ράιθηλνπο κνλφθισλνπο/πνιχθισλνπο ζηξνγγπινχο αγσγνχο, κε
ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε PVC, εζσηεξηθή επέλδπζε ειαζηηθνχ ή ηαηλίαο PVC θαη καλδχα απφ PVC. Θα
είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 300/500V, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα HD 21.4 θαη ΔΛΟΣ 563 θαη θαηάιιεια γηα
ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζε πιαζηηθά θαλάιηα θαη ζε ζσιήλεο.
9.2 Πιαζηηθνί ζσιήλεο
Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο φδεπζεο θαισδίσλ ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ (1250Nt) άθακπηνη επζχγξακκνη θαη
δηακνξθψζηκνη θπκαηνεηδείο (ζπηξάι) ζχκθσλνη κε ηα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ 61386.01 θαη ΔΝ 606701. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ U-PVC, ειεχζεξν
αινγφλσλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS), απηνζβελφκελν (δε ζα δηαδίδεη ηε θιφγα), ρξψκαηνο αλνηθηνχ
γθξη RAL 7035, κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθήο αληνρήο (-25ºC … +120ºC), κε άξηζηεο ειεθηξνκνλσηηθέο
ηδηφηεηεο θαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο δελ εθιχεη ηνμηθά θαη δηαβξσηηθά αέξηα θαη είλαη πεξηνξηζκέλεο
εθπνκπήο θαπλνχ.
Οη άθακπηνη επζχγξακκνη ζσιήλεο ζα έρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηακέηξνπο 16, 20, 25, 32 θαη 40mm κε
αληίζηνηρα πάρε 1,45, 1,50, 1,65 , 1,70, 1,85 θαη νη δηακνξθψζηκνη θπκαηνεηδείο ζα έρνπλ
ηππνπνηεκέλεο δηακέηξνπο 16, 20, 25, 32 θαη 40mm κε αληίζηνηρα πάρε 2,55, 3, 3,2 , 3,85, 4,35. Οη
αλσηέξσ ζσιήλεο ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην αληίζηνηρν ζχζηεκα θακππιψλ, θνιάξσλ, κνπθψλ, ξαθφξ
θαη θνπηηψλ δηαθιάδσζεο εμαζθαιίδνληαο πξνζηαζία ζηεγαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ IP55.
9.3 Δπίηνηρν πιαζηηθφ θαλάιη
Σν επίηνηρν πιαζηηθφ θαλάιη ζα είλαη ηχπνπ Legrand DLP monoblock, δηαζηάζεσλ 105x35mm ή
105x50mm , κε δηαηνκή παξαιιειφγξακκνπ, απφ ζθιεξφ PVC θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην θπξίσο
ηκήκα (βάζε) θαη ην θαπάθη. Σν θπξίσο ηκήκα (βάζε) ζα έρεη ζρήκα U, ζα θέξεη ζηε βάζε ηνπ ηξνρηέο
(ξάγα) ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νξηδφληην δηαρσξηζηηθφ ζηνηρείν ψζηε ην θαλάιη λα ρσξίδεηαη
ζε δχν αλεμάξηεηα κέξε, πνπ ην θαζέλα λα δέρεηαη θαιψδηα δηαθνξεηηθήο εγθαηάζηαζεο. ην πάλσ
ηκήκα ε βάζε θαζψο θαη νη δηαρσξηζηηθφ ζηνηρείν, ζα θέξνπλ νπέο ψζηε λα θνπκπψλνπλ πάλσ ζε απηέο
θαηά δηαζηήκαηα ζηεξίγκαηα απφζηαζεο πνπ λα θξαηνχλ ηα θαιψδηα κέζα ζηα θαλάιηα πξηλ ηα θαπάθηα
θαη λα ζηεξενπνηνχλ γεληθά ην θαλάιη. ην θαπάθη, πνπ θνπκπψλεη ζηε βάζε ηνπ θαλαιηνχ πάλσ απφ ηα
ζηεξίγκαηα απφζηαζεο, ηνπνζεηνχληαη κε θαηάιιεια αλνίγκαηα νπψλ νη δηαθφπηεο, νη ξεπκαηνδφηεο,
θιπ. Σν πιαζηηθφ θαλάιη ζα ζηεξίδεηαη επί ηεο ηνηρνπνηίαο.
9.4 ράξεο θαισδίσλ
Οη ζράξεο θαισδίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ιακαξίλα ζχκθσλα κε ην
πξφηππν EN ISO 1461, κε ζηξψκα ςεπδαξγχξνπ πάρνπο 60mm θαη επηκήθεηο δηαηξήζεηο, ψζηε λα
κπνξνχλ λα δεζνχλ επάλσ ζηελ εζράξα ηα θαιψδηα κε εηδηθέο πιαζηηθέο ηαηλίεο (straps). Σν πάρνο ηεο
ιακαξίλαο ζα είλαη 1,50mm θαη ην βάζνο ησλ ζραξψλ ζα είλαη 35mm. Η εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ
ζραξψλ θαισδίσλ ζα είλαη ηειείσο ιεία, δειαδή δε ζα παξνπζηάδνληαη "γξέδηα" απφ ηε δηακφξθσζε. Γηα
παξαθάκςεηο, δηαζηαπξψζεηο, δηαθιαδψζεηο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο ζπζηνιέο) ή δηαζηνιέο γηα
κεηάβαζε ζε ζράξα δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θαηάιιεια εμαξηήκαηα, επίζεο απφ
γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ιακαξίλα. Γηα ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζραξψλ, θαζψο θαη κε ηα εηδηθά
εμαξηήκαηα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχλδεζκνη ρσξίο θνριίεο. Η αλάξηεζε ησλ ζραξψλ ζα γίλεη κε
εηδηθνχο βξαρίνλεο ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν ή κε αλαξηήξεο απφ ηελ νξνθή θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ
ζεκείσλ αλάξηεζεο ζα είλαη θάζε 2m ηνπιάρηζηνλ. Η απφζηαζε αλάξηεζεο ζα εμαξηεζεί απφ ην βάξνο
ησλ θαισδίσλ πξνζαπμεκέλν θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ. Οη ζράξεο θαισδίσλ ζα ζπλνδεχνληαη θαη κε φια
ηα εηδηθά εμαξηήκαηα ζρεκαηηζκνχ ή ζηεξίμεσο ηνπο (θακπχιεο, ζπζηνιέο, δηαθιαδψζεηο, νξζνζηάηεο,
βξαρίνλεο ζηεξίμεσο, ηαπ, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο, θιπ.) επίζεο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. Οη
ζράξεο θαη νη νξζνζηάηεο ζα είλαη ππνινγηζκέλνη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζεθψζνπλ ην βάξνο ησλ
θαισδίσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζ' απηέο πξνζαπμεκέλν θαηά 50% ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ
παξακφξθσζε. ε φιν ην κήθνο ησλ ρψξσλ θαη αλάκεζα ζηελ νξνθή θαη ηελ ςεπδνξνθή ζα
ηνπνζεηεζνχλ αλεμάξηεηε θεληξηθή ζράξα θαισδίσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ πιάηνπο 300mm θαη
αλεμάξηεηε θεληξηθή ζράξα θαισδίσλ αζζελψλ ξεπκάησλ πιάηνπο 150mm. Σα θαιψδηα ηζρπξψλ
ξεπκάησλ ζα νδεχνπλ απφ ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο πξνο ηελ αληίζηνηρε θεληξηθή ζράξα θαισδίσλ ησλ
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δηαδξφκσλ πάλσ ζε ζράξεο πιάηνπο 200mm (θάζεηεο ζηελ θεληξηθή ζράξα). Σα θαιψδηα αζζελψλ
ξεπκάησλ ζα νδεχνπλ απφ ηνπο θαηαλεκεηέο data θαη ηειεθψλνπ ηνπ πξνο ηελ αληίζηνηρε θεληξηθή
ζράξα ησλ δηαδξφκσλ πάλσ ζε ζράξα πιάηνπο 200mm (θάζεηεο ζηελ θεληξηθή ζράξα).
9.5 Κνπηηά δηαθιάδσζεο θαισδίσλ θαη ζσιήλσλ
Σα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα είλαη ηεηξάγσλα, θαηάιιεια γηα ηνλ ηχπν ηνπ θαισδίνπ ή ηνπ ζσιήλα πνπ
πξννξίδνληαη, αλζπγξνχ ηχπνπ, απφ εηδηθφ πιαζηηθφ, ειεχζεξν αινγφλσλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS)
, απηνζβελφκελν θαη πνπ δε δηαδίδεη ηελ θιφγα θαη βαζκφ ζηεγαλφηεηαο IP54. Θα είλαη δηαζηάζεσλ
100x100x50mm, ζα θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) νπέο εηζφδνπ-εμφδνπ θαισδίσλ PG16/PG21 κε
θαηάιιεια ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο ζηππηνζιηπηψλ.

9.6 Ρεπκαηνδφηεο
Oη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην επίρξηζκα, ή θαηάιιεινη γηα ηα πιαζηηθά
θαλάιηα πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κε ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ζηεξηγκάησλ θαη πξνζαξκνγψλ. Θα
είλαη ηχπνπ ζνχθν κε πιεπξηθέο επαθέο γείσζεο , αζθαιείαο, κε αθξνδέθηεο κε κνξθή βχζκαηνο,
ιεηηνπξγίαο 16Α/250V, ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο
ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε.
9.7 Γηαθφπηεο (απινί, θνκηηαηέξ, αιέ-ξεηνχξ)
Oη ειεθηξηθνί δηαθφπηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην επίρξηζκα ή θαηάιιεινη γηα ηα
επίηνηρα πιαζηηθά θαλάιηα πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κε ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ζηεξηγκάησλ θαη
πξνζαξκνγψλ. Θα δηαζέηνπλ πιαηχ πιήθηξν θαη αθξνδέθηεο κε κνξθή βχζκαηνο, ζα είλαη ιεπθνχ
ρξψκαηνο, ζα είλαη ιεηηνπξγίαο 10Α/250V θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο
ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε.
Οη ειεθηξηθνί δηαθφπηεο ζα είλαη απινί, θνκηηαηέξ θαη αιέ-ξεηνχξ.
9.8 Γηαθφπηεο ειέγρνπ ξνιψλ

Oη ειεθηξηθνί δηαθφπηεο ειέγρνπ ξνιψλ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζηα επίηνηρα πιαζηηθά
θαλάιηα πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κε ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ζηεξηγκάησλ θαη πξνζαξκνγψλ. Θα
δηαζέηνπλ πιαηχ πιήθηξν θαη αθξνδέθηεο κε κνξθή βχζκαηνο, ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζα είλαη
ιεηηνπξγίαο 10Α/250V θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαζηηθψλ
θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε. Θα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνλ έιεγρν (άλνδνο, θάζνδνο, stop)
ησλ ειεθηξηθψλ ξνιψλ (500 W max) κε απεπζείαο έιεγρν ηνπ κνηέξ.
10.ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ
10.1 Δξκάξην ειεθηξηθνχ πίλαθα
Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε
εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή ιακαξίλα
(ραιπβδνέιαζκα DKP) πάρνπο 2 mm. Σα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη βακκέλα κε
δχν (2) ζηξψζεηο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο. Σα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηήξημήο ηνπο (ραιχβδηλα ειάζκαηα,
θνριίεο θηι.) ζα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (γαιβάληζκα) ή ζα είλαη αλνμείδσηα. Η
θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απαξαίηεησλ θαιπκκάησλ. Οη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε
επαξθείο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη
επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε θαη ε δηάηαμε ησλ γεηηνληθψλ
αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ. Οη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ θαη αγσγψλ κε ηα φξγαλα ηνπ πίλαθα ζα
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πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ αθξνδεθηψλ. Θα αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα
ζήκαλζεο θαη ζέζεο ησλ θαισδηψζεσλ αλά θάζε, νπδέηεξν θαη γείσζε. Η θαηαζθεπή θαη θαισδίσζε
ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ηζρχνληεο Διιεληθνχο Καλνληζκνχο. Ο ειεθηξηθφο
πίλαθαο ζα θέξεη αλνίγκαηα ζην πάλσ κέξνο ηνπ γηα ηελ άλεηε θαη αζθαιή δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ. Οη
πφξηεο θαη νη κεησπηθέο πιάθεο ζα είλαη κεηαιιηθέο θαη ηεο ίδηαο θαηαζθεπήο κε ην θχξην ζψκα ηνπ
πίλαθα. Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε αθξνδέθηε ηχπνπ κπάξαο νπδεηέξνπ θαη
γείσζεο, εηδηθφ κεηαιιηθφ θιείζηξν, εηδηθνχο κεηαιιηθνχο κεληεζέδεο, θαηάιιειε ζήθε απφ πιαζηηθφ
ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο πφξηαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ πίλαθα. Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο
ζα έρεη επηπιένλ εθεδξηθφ ρψξν 30% ησλ παξφλησλ πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε
κειινληηθψλ αλαγθψλ επέθηαζεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ζεηξά ειεθηξηθψλ ζρεδίσλ. Σν πιηθφ
ξάγαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ εηαηξείαο (Hager, schneider,
ABB, Legrand θηι.)
10.2 Ραγνδηαθφπηεο ειεθηξηθνχ πίλαθα
Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα έιεγρν θαη απφδεπμε (άλνηγκα θαη θιείζηκν θπθισκάησλ ππφ
θνξηίν), ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο έληαζεο 20A έσο 125A
ζχκθσλα κε ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε
απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. Η ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο
ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γεληθνί
δηαθφπηεο πηλάθσλ ή κεξηθνί δηαθφπηεο θπθισκάησλ. Σν θέιπθνο ησλ δηαθνπηψλ ξάγαο ζα είλαη απφ
ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα
IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-4 θαη IEC 60947-3.
Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Σάζε ιεηηνπξγίαο (Ue) : 250VAC (1P) , 415VAC (2P,3P,4P)
πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Σάζε κφλσζεο (Ui) : 250VAC (1P) , 500VAC (2P,3P,4P)
Κξνπζηηθή ηάζε : 4kV (20-32A) , 6 kV (40-125A).
Ολνκαζηηθή ηηκή ηθαλφηεηαο δηαθνπήο βξαρπθπθιψκαηνο : 3kA (20-32A) 6kA (40-125A).
Ηιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 300.000 (20-32A) , 50.000 (40-125A).
Μεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 30.000 (20-32A) , 20.000 (40-63A) , 10.000 (100A) , 2500
(125A) .
Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin Gerin, ABB,
Legrand, Siemens θηι.
10.3 Αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ειεθηξηθνχ πίλαθα
Οη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο κε ηα θπζίγγηα αζθαιεηψλ εληφο απηψλ ζα παξέρνπλ πξνζηαζία
ππεξθφξηηζεο θαη βξαρπθπθιψκαηνο θαη ιεηηνπξγία απνκφλσζεο, ζα έρνπλ ελζσκαησκέλεο ελδεηθηηθέο
ιπρλίεο γηα ζεκαηνδφηεζε ηεο ηεγκέλεο αζθάιεηαο θαη ζα δέρνληαη θπζίγγηα ηχπνπ αζθάιεηαο ηχπνπ
aM ή gG. Η ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ
καλδάινπ. Σν θέιπθνο ησλ αζθαιεηναπνδεπθηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Οη αθξνδέθηεο ηνπο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΙΡ20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο
άκεζεο επαθήο. Οη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC/EN 60947-3.
Οη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Σάζε κφλσζεο (Ui) : 690V
Οη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin
Gerin, ABB, Legrand, Siemens θηι.
10.4 Μηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ειεθηξηθνχ πίλαθα
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Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα πξνζηαζία ησλ θπθισκάησλ έλαληη
ξεπκάησλ βξαρπθπθιψκαηνο θαη ππεξθφξηηζεο, ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί,
ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο έληαζεο 10A έσο 32A ζχκθσλα κε ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ
πίλαθα θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ ξαγνδηαθνπηψλ. Η ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη
πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Σν θέιπθνο ησλ
κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ ξάγαο ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Κάζε
πφινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά ππεξθφξηηζεο θαη έλα
καγλεηηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Οη αθξνδέθηεο ηνπο ζα είλαη ηχπνπ
ζήξαγγαο (ΙΡ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε
πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο. Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη
ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα IEC/ΔΝ 60947-2 θαη IEC/ΔΝ 60898-1.
Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Σάζε ιεηηνπξγίαο (Ue) : 250VAC (1P) , 415VAC (2P,3P,4P)
πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Σάζε κφλσζεο (Ui) : 500VAC
Ολνκαζηηθή ηάζε θξνπζηηθήο αληνρήο (Uimp) : 6 kV
Ιθαλφηεηα δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Ιcn) : 6kA.
Κακπχιε C
Ηιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 10.000
Μεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 20.000
Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager,
Merlin Gerin, ABB, Legrand, Siemens θηι.
10.5 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ειεθηξηθνχ πίλαθα
Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα ζεκαηνδνηνχλ ηελ παξνπζία ηάζεο, ζα είλαη κνλνθαζηθέο ή ηξηθαζηθέο
ζχκθσλα κε ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα, θφθθηλνπ ρξψκαηνο θαη ζα έρνπλ
εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. Η ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε
ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Σν θέιπθνο ησλ ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ
ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο
(ΙΡ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα είλαη
ζχκθσλνη κε ηα πξφηππν IEC/ΔΝ 60947-5-1.
Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ολνκαζηηθή ηάζε : 230V
Ολνκαζηηθή ζπρλφηεηα : 50/60Hz.
Σχπνο ιπρλίαο : Led
Γηάξθεηα δσήο : 100.000 ψξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο
Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin
Gerin, ABB, Legrand, Siemens θηι.
10.6 Γηαθφπηεο δηαξξνήο ειεθηξηθνχ πίλαθα
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα παξέρνπλ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ έλαληη ειεθηξνπιεμίαο απφ άκεζε επαθή,
ζα είλαη δηπνιηθνί ή ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο έληαζεο 16A έσο 100A ζχκθσλα κε ηα κνλνγξακκηθά
ζρέδηα ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ. Η ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ
βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Σν θέιπθνο ησλ δηαθνπηψλ δηαξξνήο ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε
αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη αθξνδέθηεο ηνπο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΙΡ20) ψζηε λα
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ
εμαξηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο. Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC/EN 610081.
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
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Σάζε ιεηηνπξγίαο (Ue) : 230-240VAC (2P) , 400-415VAC (4P)
πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Σχπνπ Asi
Ολνκαζηηθήο επαηζζεζίαο 30mA.
Ολνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο : 500V.
Ολνκαζηηθή ηάζε θξνπζηηθήο αληνρήο : 6 kV
Ηιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 15.000 (16-63A) , 10.000 (80-100A).
Μεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 20.000 (20-32A).

Δηδηθφηεξα γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο κε ελζσκαησκέλα ζηνηρεία κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε ξάγαο:
Κακπχιε C
Ιθαλφηεηα δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Ιcn) : 6kA.
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin Gerin,
ABB, Legrand, Siemens θηι.
11. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ
11.1 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ VOICE-DATA
Η πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ ξεπκάησλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
Γηα θάζε κία ζέζε εξγαζίαο πξνβιέπεηαη:
Λήςε δεδνκέλσλ data RJ45.
Σειεθσληθή ιήςε RJ11.
πγθεθξηκέλα γηα ην ρψξν ηνπ γλαζνρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο νη αθφινπζεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη:

ΥΧΡΟ

Γηπιή πξίδα RJ45

Πξίδα RJ11

Γξαθείν Πξντζηακέλεο

1

1

Υψξνο ρεηξνπξγείνπ

1

1

Γξαθείν Γηεπζπληή

1

1

Γξαθείν ηαηξψλ

2

2

Γηάδξνκνο

-

-

Υψξνο θνπδίλαο

-

-

χλνιν πξηδψλ

5

5

Γηα ην ρψξν ηνπ ηκήκαηνο ΧΡΛ νη αθφινπζεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη:

ΥΧΡΟ

Γηπιή RJ45

Πξίδα RJ11

Υψξνο αλακνλήο-Ιαηξείν

1

1

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

1

1

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

3

3

Υψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

4

4

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

1

1

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

1

1
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wc

-

-

Γηαδξνκνο

-

-

11

11

χλνιν πξηδψλ

12. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ
Πιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαισδηψζεσλ ησλ δηθηχσλ ηειεθψλσλ θαη data θαη
εγθαηάζηαζε λέσλ θαισδηψζεσλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαηαλεκεηέο ηειεθψλσλ θαη data ηνπ
Σκήκαηνο πξνο φιεο ηηο ιήςεηο ηειεθψλνπ θαη data.
Όια ηα νξηδφληηα θεληξηθά δίθηπα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα νδεχνπλ ζε εζράξεο θαισδίσλ αζζελψλ
ξεπκάησλ ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ θηεξίνπ. Όια ηα θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα δίθηπα ), φπσο θαη ν
βαζηθφο εμνπιηζκφο (θαηαλεκεηέο, δηαθιαδσηήξεο, ιήςεηο θιπ.) ζα είλαη επηζθέςηκα θαη ζα ζεσξνχληαη
ζεκεία επεκβάζεσο ζε πεξίπησζε βιαβψλ , αιιαγψλ θιπ.
Σα θαιψδηα απφ ηνπο θαηαλεκεηέο πξνο ηηο ιήςεηο ηειεθψλνπ θαη data ζα αθνινπζνχλ νδεχζεηο ζα
ηθαλνπνηνχλ ην αίηεκα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη απηφ ηεο αηζζεηηθήο. Όια ηα
νξηδφληηα θεληξηθά δίθηπα θαισδηψζεσλ ζα νδεχνπλ ζε μερσξηζηέο εζράξεο θαισδίσλ αζζελψλ
ξεπκάησλ ζην δηάδξνκν ηνπ Σκήκαηνο εληφο ηεο ςεπδνξνθήο πνπ ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή θαη
ζα ηεξκαηίδνπλ ζηηο πξίδεο ηειεθψλνπ θαη data εληφο πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ηχπνπ Legrand ή ρσλεπηήο
ηνπνζέηεζεο θάησ απφ ην επίρξηζκα. (θαηαθφξπθε φδεπζε).
Οη εζράξεο θαισδίσλ πξνβιέπνληαη απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε δηαηξήζεηο επηκήθεηο ,
ψζηε λα κπνξνχλ λα δεζνχλ πάλσ ζηελ ζράξα ηα θαιψδηα κε εηδηθέο πιαζηηθέο ηαηλίεο (straps) . Οη
εζράξεο ζα έρνπλ εθεδξηθή ρσξεηηθφηεηα ζε θαιψδηα ζε πνζνζηφ >10% .
Οη πξίδεο ηειεθψλσλ θαη data ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε, κέζα ζην επίρξηζκα ή
εγθαηάζηαζε επί πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ηχπνπ Legrand.
Η νξηδφληηα θαισδίσζε αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε UTP θαισδίνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν δνκεκέλεο
θαισδίσζεο ΔΙΑ/ΣΙΑ 568A απφ θάζε ιήςε ηειεθψλνπ θαη data πξνο ην αληίζηνηρo rack (ηειεθσληθφ
θέληξν) θαη θαηαλεκεηή ηειεθψλνπ ζην δηάδξνκν ή απφζηαζε ε νπνία δελ μεπεξλά ηα 80κ. ε θάζε
ιήςε data πξνβιέπεηαη απφ έλα (1) θαιψδην UTP cat6 πνπ ζην άιιν άθξν (rack) ζα ηεξκαηίδεηαη ζηα
patch panels.
ε θάζε ηειεθσληθή ιήςε πξνβιέπεηαη απφ έλα (1) θαιψδην UTP cat5e πνπ ζην άιιν άθξν ζα
ηεξκαηίδεηαη ζην θαηαλεκεηή.
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ (πξίδεο, θαιψδηα, θιπ) ζα είλαη θαηεγνξίαο 6e σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα
κεηάδνζεο ζεκάησλ. Η ηνπνινγία ηνπ νξηδφληηνπ δηθηχνπ ζα είλαη ηχπνπ αζηέξα κε θέληξν ηνλ ηνπηθφ
θαηαλεκεηή θαη απνιήμεηο ηηο ιήςεηο. ε πεξηπηψζεηο παξάιιειεο φδεπζεο θαισδίσλ UTP θαη δηθηχσλ
ηζρπξψλ ξεπκάησλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ππάξρεη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20cm. Η ίδηα
κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο γεηηλίαζεο θαισδίσλ UTP θαη ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ.
12.1.Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο
ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ηεο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε λένπ
ηειεθσληθνχ θαηαλεκεηή.
Ο λένο ηειεθσληθφο θαηαλεκεηήο ζα είλαη επίηνηρνο πιαζηηθφο 100 δεπγψλ box3 ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο,
πςειψλ ηαρπηήησλ κε νξηνισξίδεο ηχπνπ επαθψλ LSA PLUS, εμνπιηζκέλνο κε κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο
νξηνισξίδσλ ηχπνπ επαθψλ LSA PLUS. Ό λένο θαηαλεκεηήο ηειεθψλνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ έμσ
δηάδξνκν.
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12.2 Ππξαλίρλεπζε

Σν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηνπο ρψξνπο βάζε ηεο κειέηεο ππξαζθάιεηαο ζα
παξακείλεη σο έρεη. Σα θαιψδηα πνπ ζπλδένπλ ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζράξα ή
ειεθηξνινγηθφ θαλάιη καδί κε ηα αζζελή ξεχκαηα.
12.3 Πξίδεο data
Oη πξίδεο data ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. Θα είλαη ηχπνπ RJ45 Cat 6A, δηπινχ ηχπνπ,
ζσξαθηζκέλεο, ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ISO 11801 2.0, ΔΝ 50173-1 θαη ΔΙΑ/ΣΙΑ 568, ζα δηαζέηνπλ
θνλέθηνξεο LCS2 γξήγνξεο ζχλδεζεο ρσξίο εξγαιείν κε δηπιφ ρξσκαηηθφ θψδηθα 568 Α θαη Β θαη
αξίζκεζε, ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζα δηαζέηνπλ ζήθε εηηθέηαο θαη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θαη ζα αλήθνπλ
ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε.
Θα δηαζέηνπλ ππνδνρή πάλσ απφ θάζε RJ45 ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πιαζηηθά, θνπκπσηά
εηθνλίδηα ζε ρξσκαηηθή πνηθηιία γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ ηη πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ε θάζε ππνδνρή
RJ 45 θαη ζα δηαζέηνπλ πνξηάθη πξνζηαζίαο.
ηηο πξίδεο data λα δηαηεξεζεί ε παιηά αξίζκεζε σο έρεη.
ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί εθηππσηήο ζα εγθαηαζηαζεί επηπιένλ θαιψδην απφ RAK
νξφθνπ.
12.4 Πξίδεο ηειεθψλνπ.
Οη πξίδεο ηειεθψλνπ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. Θα είλαη ηχπνπ RJ11, ζχκθσλεο κε
ηα πξφηππα ΔΣS 300001 ΔN 50082-1 θαη ΔN 50081-1, ζα δηαζέηνπλ θνλέθηνξα κε αθξνδέθηε 1/4
ζηξνθήο γηα γξήγνξε ζηήξημε, ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζα δηαζέηνπλ ζήθε εηηθέηαο θαη πξνζηαηεπηηθφ
θάιπκκα θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα
έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε.
12.5 Καιψδην UTP Cat.6e
Σν θαιψδην UTP (Unshielded Twisted Pair) ζα είλαη θαηεγνξίαο 6/θιάζεο Δ, αζσξάθηζην, 4
ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ, 100 Ohm, εμσηεξηθνχ καλδχα απφ PVC, αγσγνχο 24 AWG, κνλφθισλν, κε
πεξίβιεκα ρακειήο επθιεθηφηεηαο θαη κεδεληθήο εθπνκπήο αινγφλσλ αεξίσλ (LSOH/LSZH), ζχκθσλα
κε ηα πξφηππα IEC 60332-1-2, ΔΛΟΣ EN 60332-1-2, IEC 61034-1, ΔΛΟΣ EN 50268-1, IEC 61034-2,
ΔΛΟΣ EN 50268-2, IEC 60754-2 θαη ΔΛΟΣ EN 50267-2-3. Η γξακκή κεηαθνξάο ραιθνχ απαηηείηαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010,
ΔΛΟΣ 50173-1:2007 θαη ΔΛΟΣ EN 50173-1/Α1:2009 θαη νλνκαζηηθή Σαρχηεηα Γηάδνζεο 70%.
13. ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο νπνίεο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ειεθηξηθέο εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο κε επηηφπνπ επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο θαη λα
πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επίβιεςε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
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14. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα είλαη απνιχησο ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
Οη εξγαζίεο φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζα γίλνπλ απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν.

ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ ΩΡΛ
Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο
1.Απνμειψζεηο-θαζαηξέζεηο
 Απνμήισζε & απνκάθξπλζε μχιηλσλ παξάζπξσλ ζηνλ δηάδξνκν έθαζην δηαζηάζεσλ
1,50mΥ0,90m, ηεκάρηα δχν (2).


Καζαίξεζε ηνηρνπνηίαο δξνκηθήο δηαζηάζεσλ 3,10mΥ3,15m κεηά πθηζηακέλεο πφξηαο (ζην
εμεηαζηήξην αζζελψλ).



Καζαίξεζε ηνηρνπνηίαο δξνκηθήο δηαζηάζεσλ 1,60mΥ3,15m κεηά πθηζηακέλεο πφξηαο (ζηoλ
ρψξν ηνπ ινπηξνχ).



Καζαίξεζε ηνηρνπνηίαο ππεξκπαηηθήο δηαζηάζεσλ 2,00mΥ3,15m κεηά πθηζηακέλεο πφξηαο (ζην
εμεηαζηήξην αζζελψλ) ζηελ αίζνπζα 2.



Απνμήισζε & απνκάθξπλζε έμη (6) πθηζηακέλσλ μχιηλσλ θαζψλ κεηά ησλ ζπξψλ ηνπο.



Απνμήισζε & απνκάθξπλζε πθηζηακέλεο μχιηλεο θαηαζθεπήο ζηελ είζνδν ηνπ Ιαηξείνπ,
δηαζηάζεσλ 1,70mΥ1,60 m.



Απνμήισζε & απνκάθξπλζε πθηζηακέλεο ςεπδνξνθήο δηαδξφκνπ κεηά ηνπ ζθειεηνχ ηεο
επηθαλείαο 17,00m2 πεξίπνπ.



Απνκάθξπλζε πθηζηακέλσλ ζπξψλ ληνπιαπψλ απφ κειακίλε



Απνμήισζε πθηζηακέλσλ ςεπηνδνθαξηψλ.



Απνμήισζε πιαθηδίσλ ηνίρνπ & δαπέδνπ ινπηξνχ επηθαλείαο 7,00m2 πεξίπνπ.



Απνμήισζε λεξνρχηε κεηά ληνπιαπηνχ ζηελ αίζνπζα 1.



Απνμήισζε μχιηλσλ ληνπιαπηψλ ζηελ αίζνπζα 1



Απνμήισζε πθηζηακέλσλ ζσιελψζεσλ αλελεξγψλ

2.Δξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ:
 Υξσκαηηζκφο ηνηρνπνηίαο : Απφμεζε παιαηψλ ρξσκαηηζκψλ- ηξίςηκν- ζηνθάξηζκα-ηξίςηκν αζηάξσκα & πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα, επηθαλείαο 270,00m2 πεξίπνπ.


Υξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ :Σξίςηκν & πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ κε ξηπνιίλε λεθηηνχ.
Σεκάρηα νρηψ (8).

3.Σνπνζέηεζε δαπέδσλ
 Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ δαπέδνπ ηχπνπ linollioum, επηθαλείαο 50,00m2 πεξίπνπ,
κεηά ηνπ πεξηκεηξηθνχ ζνβαηεπί ηνπ (πιήξσο δηακνξθσκέλνπ), ζε ρψξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
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4.Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο


Καηαζθεπή & ηνπνζέηεζε ησλ θάησζη ζπξψλ πξεζζαξηζηψλ κε επηθάιπςε LAMINATE
αλνηγφκελεο πιήξεηο ηνπνζεηεκέλεο (πφκνια- θιεηδαξηέο -κεληεζέδεο θιπ.). ηεκάρηα νρηψ (8).



Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζπξψλ ληνπιαπψλ κε επηθάιπςε LAMINATE 1,50mX 0,60mX16mm,
ηεκάρηα 5 &1,30m X 0,60m X16mm, ηεκάρηα 5,κεηά ησλ κεληεζέδσλ ηνπο.



Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο θάζαο κήθνπο 20,00κ.κ. πεξίπνπ. Θα είλαη
θαηαζθεπή απφ MDF πάρνπο 2cm & πιάηνπο 18cm , ζα επηθαιπθζεί απφ ην ίδην πιηθφ πνπ ζα
ρξεζηκεχζεη γηα ηελ επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ & πεξηκεηξηθά ζα έρεη περάθη ινπζηξαξηζκέλν απφ
νμπά δηαζηάζεσλ 1cm Υ2cm.

5.Φεπδνξνθέο
Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο απφ πιηθά αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζα απνηειείηαη απφ:
α. ζχζηεκα αλαξηήζεσο
β. πιάθεο πιεξψζεσο
ζχζηεκα αλαξηήζεσο
Θα απνηειείηαη απφ θπξίνπο νδεγνχο, πνπ ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή ζε απφζηαζε 50-60cm ζε
αλαξηήζεηο. ηνπο θπξίσο νδεγνχο ζα ΄΄θνπκπψλνπλ΄΄ εγθάξζηνη νδεγνί 60cm, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ
ηνλ επηζπκεηφ θάλαβν 60Υ60cm, φπνπ ζα επηθαζήζνπλ νη πιάθεο ησλ θχιισλ & ηα ρσλεπηά θσηηζηηθά.
Σν ζχζηεκα αλαξηήζεσο εθηφο ησλ αλσηέξσ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ςεπδνξνθήο,
ψζηε φιε ε θαηαζθεπή λα είλαη αζθαιήο & έληερλε.
Πιάθεο πιεξψζεσο
Θα έρνπλ θαιή & εχθνιε επηζθεςηκφηεηα ησλ δηθηχσλ πνπ θαιχπηεη ε ςεπδνξνθή, ρσξίο λα
θαηαζηξέθεηαη & ρσξίο (κεηά ηελ επίζθεςε) λα απαηηνχλ κεγάιε πξνζπάζεηα απνθαηαζηάζεσο. Οη
πιάθεο πιεξψζεσο ζα είλαη απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα θχιια γπςνζαλίδαο επελδεδπκέλεο κε
P.V.C.,δηαζηάζεσλ 60Υ60, ρσξίο παηνχξα πεξηκεηξηθά, ιεπθνχ ρξψκαηνο. Σπρφλ πξνβιήκαηα
πξνζαξκνγήο ηεο ςεπδνξνθήο ζα επηιπζνχλ επί ηφπνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
6.Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο-αινπκηλνθαηαζθεπέο
 Καηαζθεπή παξαζχξνπ αλνηγνκέλνπ κε παινπίλαθα ακκνβνιήο δηαζηάζεσλ 0,50mX0,50m ηελ
είζνδν ηνπ ηαηξείνπ ζηελ ζέζε πθηζηακέλνπ μχιηλνπ


Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θαζψλ δηαζηάζεσο 2,15m Υ1,10m Υ 2,15m & πιάηνπο
0,25m . Σεκάρηα 4.Οη αλσηέξσ θαηαζθεπέο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο θάζεο ησλ λέσλ ζπξψλ



Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θαζψλ δηαζηάζεσο 2,15m Υ1,10m Υ 2,15m πεξίπνπ &
πιάηνπο 0,14m. Σεκάρηα 4 Οη αλσηέξσ θαηαζθεπέο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο θάζεο ησλ λέσλ
ζπξψλ. Θα είλαη απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα.

7.Δξγαζίεο ζην δίθηπν ηαηξηθψλ αεξίσλ
Δπέθηαζε ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηχνπ αεξίσλ & νη αληίζηνηρεο ζσιελψζεηο γηα O2, Φ10 X 0,7mm
& VAC AFNOR, Φ15 X 0,7mm
Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε ηξηψλ (3) επίηνηρσλ ιήςεσλ , δηπιήο θξαγήο & ζπγθεθξηκέλα :
o

Μία (1) ιήςε O2 AFNOR

o

Γχν (2) ιήςεηο VAC AFNOR

8.Λνηπέο εξγαζίεο
 Σνπνζέηεζε πεξζίδσλ επηθαλείαο 17,20m2 πεξίπνπ, ρξψκαηνο επηινγήο καο


Καηαζθεπή δξνκηθήο ηνηρνπνηίαο κε κφλσζε πεηξνβάκβαθα ζε δηάθνξα ζεκεία επηθαλείαο
15,00m2 (ζην ινπηξφ ζα είλαη άλζπγξε).
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Καηαζθεπή δνθαξηψλ γηα ηελ απφθξπςε ζσιελψζεσλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ (φπνπ ρξεηαζηεί
ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο κήθνπο 30,00κ.κ. πεξίπνπ



Δπηζθεπέο κεξεκεηηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο- απνθαηάζηαζε επηζθεπή ηνπηθά πθηζηακέλεο ςεπδνξνθήο θιπ.



Απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κεξεκεηηψλ ζην ινπηξφ.



Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ δαπέδνπ βαξένπο ηχπνπ θαζψο ηνίρνπ ινπηξνχ &
λεξνρχηνπ επηθαλείαο πεξίπνπ 60,00m2



Γέκηζκα ησλ θαζψλ κε αξηάλη



Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ληπηήξνο-κπαηαξία ληπηήξνο-ζαπσλνζήθεο πγξνχ ζάπσλνο –
ραξηνζήθεο ζηελ αίζνπζα 1.



Μεηαθνξά ληπηήξνο ινπηξνχ ζε λέα ζέζε



Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ληπηήξνο (ζσιελψζεηο- δηαθφπηεο θιπ.) ζηελ αίζνπζα 1



Απνκάθξπλζε αρξήζησλ ζε θάδν.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ρψξσλ & ησλ κεραλεκάησλ απφ ηπρφλ θζνξέο, θαζψο ν ρψξνο ζα βξίζθεηαη
ζε ιεηηνπξγία, θαζψο επίζεο νη ρξήζηεο ησλ ρψξσλ λα έρνπλ ειεχζεξνπο ηνπο ρψξνπο πξνο
δηεπθφιπλζε & απξφζθνπηε εξγαζία ησλ ζπλεξγείσλ. Η αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
εξγαζηνχλ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ.

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
α/α

Μνλάδα
κεηξήζεσο

Σηκή κνλάδνο

Πνζφηεο

1 Απνμειψζεηο-απνκάθξπλζε απνμεινζέλησλ

ηεκ.

400.00

1

400.00

2 Υξσκαηηζκνί ηνηρνπνηίαο

m2

5.00

270,00

1350.00

3 Υξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ θαζψλ

ηεκ.

250.00

1

250.00

4 Κεξακηθφο ληπηήξαο

ηεκ.

70.00

1

70.00

5 Γνρείν πγξνχ ζάπσλνο

ηεκ.

20.00

1

20.00

6 Υαξηνζήθε ρεηξνπεηζέηαο

ηεκ.

15.00

1

15.00

7 Κεξακηθά πιαθίδηα

m2

20.00

70,00

1400.00

8 Πφξηεο απφMDF κε επηθάιπςε LAMINATE

m2

130.00

16,80

2184.00

9 Πφξηεο ληνπιαπψλ

ηεκ.

50.00

10

500.00

10 Πξνζηαηεπηηθέο θάζεο

m2

15.00

20,00

300.00

11 Σνηρνπνηία γπςνζαλίδαο

m2

22.00

15,00

330.00

12 Γνθάξηα γπςνζαλίδαο

κ.κ.

10.00

15,00

150.00

13 Γάπεδν πιαζηηθφ

m2

22.00

50,00

1100.00

14 Καηαζθεπή ςεπδνξνθήο

m2

20.00

110,00

2200.00

15 Πεξζίδεο

m2

50.00

17,20

860.00

16 Παξάζπξν αινπκηλίνπ

ηεκ.

150.00

1

150.00

17 Μεηαιιηθέο-θάζεο
Mεηαιιηθέο θάζεο

Δίδνο εξγαζίαο

ηεκ.

ηεκ.

70.00
50.00

4

Κφζηνο

4

280.00

200.00
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18 Γξακκή θελνχ

ηεκ.

300.00

1

300.00

19 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ληπηήξσλ

ηεκ.

100.00

1

100.00

19 Απνθαηάζηαζε φισλ ησλ κεξεκεηηψλ (επηρξίζκαηα –
κηθξνκεξεκέηηα-αξηάλη θιπ)

ηεκ.

300.00

1

300.00
12459.00

Εργαζίες ζηο Γναθοτειροσργικό Ιαηρείο
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο
1.Απνμειψζεηο-θαζαηξέζεηο
 Καζαίξεζε ηνηρνπνηίαο δξνκηθήο επηθαλείαο 45,00m2 πεξίπνπ


Απνμήισζε & απνκάθξπλζε έμη (6) πθηζηακέλσλ μχιηλσλ θαζψλ κεηά ησλ ζπξψλ ηνπο.



Απνμήισζε & απνκάθξπλζε πθηζηακέλεο ςεπδνξνθήο κεηά ηνπ ζθειεηνχ ηεο επηθαλείαο
18,00m2 πεξίπνπ.



Απνμήισζε πθηζηακέλσλ ςεπηνδνθαξηψλ.



Απνμήισζε πιαθηδίσλ ηνίρνπ επηθαλείαο 35,00m2 πεξίπνπ.



Απνμήισζε λεξνρπηψλ. Σεκάρηα ηξία (3).



Απνμήισζε πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο & απνρέηεπζεο ησλ αλσηέξσ λεξνρπηψλ
,θαζψο ησλ ηεζζάξσλ (4) ρεηξνπξγηθψλ θαξεθιψλ



Απνμήισζε πθηζηακέλεο ζηήιεο επηζηξνθήο δεζηνχ λεξνχ κήθνπο Φ18 10κ.κ. πεξίπνπ
(Γηαδξνκή απφ ην ηζφγεην έσο ηελ ΧΡΛ Κιηληθή)



Απνμήισζε μπιίλσλ ληνπιαπψλ επηθαλείαο 32,00m2 πεξίπνπ.



Απνμήισζε ειαθξψλ ρσξηζκάησλ επηθαλείαο 15,00m2 πεξίπνπ.

2.Τδξαπιηθέο εξγαζίεο
 Καηαζθεπή & ηνπνζέηεζε γξακκήο χδξεπζεο απφ ραιθνζσιήλα Φ 15(θξχν) γηα ηα ηέζζεξα
(4) ρεηξνπξγηθά ηξαπέδηα κεηά ησλ θαηαιιήισλ δηαθνπηψλ.


Καηαζθεπή & ηνπνζέηεζε γξακκήο απνρέηεπζεο απφ πιαζηηθά ζσιήλα Φ 40 γηα ηα ηέζζεξα
(4) ρεηξνπξγηθά ηξαπέδηα & ζχλδεζε κε ην δίθηπν



Καηαζθεπή & ηνπνζέηεζε γξακκήο ζέξκαλζεο απφ ραιθνζσιήλα Φ 18. 10κ.κ. πεξίπνπ.



Καηαζθεπή & ηνπνζέηεζε γξακκήο χδξεπζεο απφ ραιθνζσιήλα Φ 15( θξχν-δεζηφ –
επηζηξνθή) & γξακκήο απνρέηεπζεο απφ πιαζηηθά ζσιήλα Φ 40 γηα δχν (2) λεξνρχηεο κεηά
ησλ θαηαιιήισλ δηαθνπηψλ.



Καηαζθεπή γξακκήο ζέξκαλζεο γηα ηέζζεξα (4) ζεξκαληηθά ζψκαηα (θαινξηθέξ), κεηά ησλ
θαηαιιήισλ δηαθνπηψλ.



Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ (4) ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ (θαινξηθέξ) ηχπνπ panels &
ζπγθεθξηκέλα 22/80/900-22/90/900-33/90/900 & 22/70/600

ΑΔΑ: ΨΠΔ34690ΩΣ-Χ1Π

3.Δξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ:
 Υξσκαηηζκφο ηνηρνπνηίαο : Απφμεζε παιαηψλ ρξσκαηηζκψλ- ηξίςηκν- ζηνθάξηζκα-ηξίςηκν αζηάξσκα & πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα, επηθαλείαο 150,00m2 πεξίπνπ.


Υξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ (θάζεο ζπξψλ) :Σξίςηκν & πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ κε
ξηπνιίλε λεθηηνχ. Σεκάρηα ηξία (3) .

4.Σνπνζέηεζε πιαθηδίσλ
 Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ δαπέδνπ βαξένπο ηχπνπ επηθαλείαο 65,00m2 πεξίπνπ,
κεηά ηνπ πεξηκεηξηθνχ ζνβαηεπί ηνπ ζε φιν ην δάπεδν ηνπ εξγαζηεξίνπ.


Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ ηνίρνπ επηθαλείαο πεξίπνπ 25,00m2 πεξίπνπ. Η
ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη ζηνλ ηνίρν ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα & ζηνλ ηνίρν ηεο θνπδίλαο.

5.Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο
 Καηαζθεπή & ηνπνζέηεζε ησλ θάησζη ζπξψλ πξεζζαξηζηψλ κε επηθάιπςε LAMINATE
αλνηγφκελεο πιήξεηο ηνπνζεηεκέλεο (πφκνια- θιεηδαξηέο -κεληεζέδεο θιπ.). Σεκάρηα ηέζζεξα
(4), δηαζηάζεηο ζπξψλ 0,90mΥ2,00m.


Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο θάζαο κήθνπο 20,00κ.κ. πεξίπνπ. Θα είλαη
θαηαζθεπή απφ MDF πάρνπο 2cm & πιάηνπο 18cm , ζα επηθαιπθζεί απφ ην ίδην πιηθφ πνπ ζα
ρξεζηκεχζεη γηα ηελ επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ & πεξηκεηξηθά ζα έρεη περάθη ινπζηξαξηζκέλν απφ
νμπά δηαζηάζεσλ 1cm Υ2cm.



Καηαζθεπή & ηνπνζέηεζε ληνπιαπψλ –βηβιηνζεθψλ απφ κειακίλε 16mm Υξψκα κειακίλεο
ιεπθφ-ξάθηα απμνκεηνχκελα -ηνπνζέηεζε ησλ απαξαηηήησλ θιεηδαξηψλ αζθαιείαο & πνκφισλ
Οη θαηαζθεπέο ζα έρνπλ πφδηα πιαζηηθά – Δπηθάλεηα μπιίλσλ θαηαζθεπψλ 16,00m2.



Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πάγθνπ ληνπξνπάι δηαζηάζεσλ 3,10mΥ0,60mΥ3cm.



Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζπξηαξηψλ δηαζηάζεσλ 50cmΥ55cm χςνο δηαθνξεηηθφ, ηεκάρηα
δψδεθα (12)



Απνμήισζε & επαλαηνπνζέηεζε μπιίλσλ ζπξηαξηψλ ζε λέα ζέζε.



Μεηαηξνπή ζηα ληνπιάπηα ηεο θνπδίλαο , πξνκήζεηα ηνπνζέηεζε λεξνρχηνπ ΙΝΟΥ νηθηαθνχ κε
δηπιή γνχξλα

6.Φεπδνξνθέο
Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο απφ πιηθά αξίζηεο πνηφηεηνο& ζα απνηειείηαη απφ:
α. ζχζηεκα αλαξηήζεσο
Θα απνηειείηαη απφ θπξίνπο νδεγνχο, πνπ ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή ζε απφζηαζε 50-60cm ζε
αλαξηήζεηο. ηνπο θπξίσο νδεγνχο ζα ΄΄θνπκπψλνπλ΄΄ εγθάξζηνη νδεγνί 60cm, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ
ηνλ επηζπκεηφ θάλαβν 60Υ60cm, φπνπ ζα επηθαζήζνπλ νη πιάθεο ησλ θχιισλ & ηα ρσλεπηά θσηηζηηθά.
Σν ζχζηεκα αλαξηήζεσο εθηφο ησλ αλσηέξσ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ςεπδνξνθήο,
ψζηε φιε ε θαηαζθεπή λα είλαη αζθαιήο & έληερλε.
β. Πιάθεο πιεξψζεσο
Θα έρνπλ θαιή & εχθνιε επηζθεςηκφηεηα ησλ δηθηχσλ πνπ θαιχπηεη ε ςεπδνξνθή, ρσξίο λα
θαηαζηξέθεηαη & ρσξίο (κεηά ηελ επίζθεςε) λα απαηηνχλ κεγάιε πξνζπάζεηα απνθαηαζηάζεσο. Οη
πιάθεο πιεξψζεσο ζα είλαη απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα θχιια γπςνζαλίδαο επελδεδπκέλεο κε
P.V.C.,δηαζηάζεσλ 60Υ60, ρσξίο παηνχξα πεξηκεηξηθά, ιεπθνχ ρξψκαηνο. Σπρφλ πξνβιήκαηα
πξνζαξκνγήο ηεο ςεπδνξνθήο ζα επηιπζνχλ επί ηφπνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
7.Μεηαιιηθέο –αλνμείδσηεο θαηαζθεπέο-αινπκηλνθαηαζθεπέο
 Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θαζψλ δηαζηάζεσο 2,15m Υ1,10m Υ 2,15m πεξίπνπ &
πιάηνπο 0,14m. Σεκάρηα ηξία (3). Οη αλσηέξσ θαηαζθεπέο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο θάζεο ησλ
λέσλ ζπξψλ. Θα είλαη απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα.


Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ληνπιάπαο λεξνρχηε απφ ιακαξίλα ΙΝΟΥ δηαζηάζεσλ 0,60m Υ0,85
m Υ0,60m πεξίπνπ .Πάρνο ιακαξίλαο 1,2mm .Θα θέξεη κία (1) γνχξλα δηαζηάζεσλ 0,50m
Υ0,50 m Υ0,30m .
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Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ληνπιάπαο λεξνρχηε απφ ιακαξίλα ΙΝΟΥ νηθηαθνχ ηχπνπ κε δηπιή
γνχξλα



Καηαζθεπή & ηνπνζέηεζε θεγγίηνπ αινπκηλίνπ αλαθιηλνκέλνπ δηαζηάζεσλ 1,00mΥ0,60 m
πεξίπνπ κεηά δηπιψλ παινπηλάθσλ ακκνβνιήο. Σεκάρηα δχν (2)



Σνπνζέηεζε πάλει αινπκηλίνπ επί ηνηρνπνηίαο γπςνζαλίδαο κεηά δηπιψλ παινπηλάθσλ
ακκνβνιήο επηθαλείαο 2,00 m2 πεξίπνπ



Η βαθή ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθή ζε RAL ιεπθφ

8.Δξγαζίεο ζην δίθηπν ηαηξηθψλ αεξίσλ
Απνμήισζε πθηζηακέλνπ δηθηχνπ & ησλ παιηψλ θζαξκέλσλ ιήςεσλ κνλήο θξαγήο
Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε δψδεθα (12) επίηνηρσλ ιήςεσλ , δηπιήο θξαγήο & ζπγθεθξηκέλα :
o

Σέζζεξεηο (4) ιήςεηο O2 AFNOR

o

Σέζζεξεηο (4) ιήςεηο AIR AFNOR

o

Σέζζεξεηο (4) ιήςεηο VAC AFNOR

Καηαζθεπή ησλ αληηζηνίρσλ δηθηχσλ
o

Δίθνζη πέληε (25) κ.κ. ραιθνζσιήλα ηαηξηθψλ αεξίσλ Φ10 X 0,7mm.

o

αξάληα πέληε (45) κ.κ. ραιθνζσιήλα ηαηξηθψλ αεξίσλ Φ12 X 0,7mm

o

Δίθνζη πέληε (45) κ.κ. ραιθνζσιήλα ηαηξηθψλ αεξίσλ Φ15 X 0,7mm

Κνπηί ιήςεσλ αινπκηλίνπ ηαηξηθψλ αεξίσλ εληνηρηζκέλσλ 3 αεξίσλ
9.Λνηπέο εξγαζίεο


Καηαζθεπή δξνκηθήο ηνηρνπνηίαο απφ γπςνζαλίδα KNAUF κεηά κνλψζεσο πεηξνβάκβαθνο
πάρνπο 7cm & επέλδπζε ζηηο δχν φςεηο κε γπςνζαλίδα 12mm (κε φια ηα πιηθά ζηήξημεο)
επηθαλείαο 25,00m2 πεξίπνπ



Καηαζθεπή δνθαξηψλ γηα ηελ απφθξπςε ζσιελψζεσλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ φπνπ ρξεηαζηεί,
ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο .



Δπηζθεπέο κεξεκεηηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο- απνθαηάζηαζε επηζθεπή ηνπηθά πθηζηακέλεο ςεπδνξνθήο θιπ.



Γέκηζκα ησλ θαζψλ κε αξηάλη αλ ρξεηαζηεί



Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζηνπο ληπηήξεο κπαηαξηψλ-ζαπσλνζεθψλ πγξνχ ζάπσλνο –
ραξηνζεθψλ θιπ.



Απνκάθξπλζε αρξήζησλ ζε θάδν.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ρψξσλ & ησλ κεραλεκάησλ απφ ηπρφλ θζνξέο, θαζψο ν ρψξνο ζα βξίζθεηαη
ζε ιεηηνπξγία, θαζψο επίζεο νη ρξήζηεο ησλ ρψξσλ λα έρνπλ ειεχζεξνπο ηνπο ρψξνπο πξνο
δηεπθφιπλζε & απξφζθνπηε εξγαζία ησλ ζπλεξγείσλ. Η αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
εξγαζηνχλ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ.
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
α/α

Δίδνο εξγαζίαο

Μνλάδα
κεηξήζεσο

Σηκή κνλάδνο

Πνζφηεο

Κφζηνο

1 Απνμειψζεηο-απνκάθξπλζε απνμεινζέλησλ

ηεκ.

450.00

1

450.00

2 Υξσκαηηζκνί ηνηρνπνηίαο

m2

5.00

150.00

750.00

3 Υξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ θαζψλ

ηεκ.

80.00

1

80.00

4 Υαιθνζσιήλαο Φ15

κ.κ.

8.00

30,00

240.00

5 Υαιθνζσιήλαο Φ 18

κ.κ.

12.00

10,00

120.00

6 Πιαζηηθφο ζσιήλΦ40

κ.κ.

5.00

15,00

75.00

7 ψκαηα θαινξηθέξ (panels)

ηεκ.

420.00

1

420.00

8 Γηαθφπηεο ληπηήξσλ

ηεκ.

5.00

4

20.00

9 Γηαθφπηεο θαινξηθέξ

ηεκ.

8.00

8

64.00

10 Γνρείν πγξνχ ζάπσλνο

ηεκ.

15.00

2

30.00

11 Υαξηνζήθε ρεηξνπεηζέηαο

ηεκ.

10.00

2

20.00

12 Μπαηαξία αγθψλνο

ηεκ.

150.00

1

150.00

13 Κεξακηθά πιαθίδηα ηνίρνπ- δαπέδνπ

m2

20.00

90,00

1800.00

14 Πφξηεο απφMDF κε επηθάιπςε LAMINATE

m2

130.00

7,20

936.00

15 Πξνζηαηεπηηθέο θάζεο

m2

20.00

20,00

200.00

16 Σνηρνπνηία γπςνζαλίδαο

m2

22.00

25,00

600.00

17 Γνθάξηα γπςνζαλίδαο

κ.κ.

10.00

30,00

300.00

18 Καηαζθεπή ςεπδνξνθήο

m2

20.00

65,00

1300.00

19 Μεηαιιηθέο θάζεο

ηεκ.

50.00

3

150.00

20 Ξπινπξγηθέο θαηαζθεπέο
Δξκάξηα
Πάγθνο ΄΄ληνπξνπάι΄΄
Μεηαθνξά
ζπξηαξηψλ –θαηαζθεπή λέσλ -κεηαηξνπή ληνπιάπαο
θνπδίλαο

m2
κ.κ.
ηεκ.

21 Νεξνρχηεο ΙΝΟΥ

ηεκ.

350.00

1

350.00

22 Νεξνρχηεο ΙΝΟΥ νηθηαθφο

ηεκ.

80.00

1

80.00

23 Ταινπίλαθεο ακκνβνιήο κεηά πιαηζίνπ αινπκηλίνπ

ηεκ.

200.00

1

200.00

ηεκ.

250.00

1

250.00

25 Καηαζθεπή δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ

ηεκ.

1360.00

1

1360.00

26 Απνθαηάζηαζε φισλ ησλ κεξεκεηηψλ (επηρξίζκαηα –
κηθξνκεξεκέηηα-αξηάλη θιπ)

ηεκ.

200.00

1

200.00

24 Καηαζθεπή & ηνπνζέηεζε θεγγίηνπ αινπκηλίνπ
αλαθιηλνκέλνπ

140.00
200.00
300.00

16,00
1
1

2240.00
200.00 300.00

12885.00
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