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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο 
εξγαζίεο γηα ηελ αλαθαίληζε θαη αλαδηαξξχζκηζε ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ 
Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ηκήκαηνο αλέξρεηαη ζηα  74m2 . 
Κε ηελ αλαθαίληζε ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα δηακνξθσζεί εληαίνο ρψξνο ρεηξνπξγηθψλ 
επεκβάζεσλ πνπ ζα εμππεξεηεί ηέζζεξηο (4) ρεηξνπξγηθέο έδξεο, ρψξνο γξαθείνπ Γηεπζπληή, ρψξνο 
γξαθείνπ Ηαηξψλ, ρψξνο γξαθείνπ Πξντζηακέλεο θαη βνεζεηηθφο ρψξνο θνπδίλαο. 

 

1. ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

 
1.1 ΑΞΝΜΖΙΥΠΔΗΠ- ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ 

Αθνξνχλ εξγαζίεο νη νπνίεο ζα εθηειεζζνχλ κε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη επηκέιεηα ψζηε λα κε 
πξνθαινχλ φριεζε ζην ππφινηπν Λνζνθνκείν. Πξνζηαηεπηηθά θαη δηαρσξηζηηθά παλφ πνπ λα 
εμαζθαιίδνπλ ερνκφλσζε θαη πξνζηαζία απφ ηε ζθφλε ησλ παξαθείκελσλ ηκεκάησλ θαζψο θαη ηπρφλ 
απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο γηα ηηο θαζαηξέζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηε 
ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη απνμήισζεο. Απαγνξεχεηαη ε 
ζπζζψξεπζε ησλ πιηθψλ ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 25cm, θαηά ζπλέπεηα ηα πιηθά ζα απνκαθξχλνληαη 
ακέζσο απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.    

Οη εξγαζίεο απνμειψζεσλ θαη θαζαηξέζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο:   

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε πθηζηάκελνπ πιαζηηθνχ δαπέδνπ ρψξνπ. 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε πθηζηάκελεο ςεπδνξνθήο (κεηά ηνπ ζθειεηνχ απηήο) ρψξνπ. 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ειαθξηψλ ρσξηζκάησλ γπςνζαλίδαο, αινπκηλίνπ θηι ρψξνπ. 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ςεπηνδφθαξσλ θαη ςεπηνθνιψλσλ απφ γπςνζαλίδα. 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε θεξακηθψλ πιαθηδίσλ επί ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ πθηζηάκελνπ ρψξνπ 
ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε έμη (6)  πθηζηακέλσλ ζπξψλ (κεηά ησλ θαζσκάησλ απηψλ) 
ρψξνπ.  

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ρψξνπ. 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε μχιηλσλ εξκαξίσλ, ληνπιαπψλ, πάγθσλ θηι. ρψξνπ. 

 Θαζαίξεζε θαη απνκάθξπλζε δξνκηθήο ηνηρνπνηίαο γηα ηελ ελνπνίεζε ρψξσλ θαη ηε δεκηνπξγία 
εληαίνπ ρψξνπ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ (πεξίπνπ 25 η.κ). 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε πάγθνπ θαη εξκαξίσλ θνπδίλαο. 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε δηάθνξσλ ζσιελψζεσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε πθηζηακέλνπ ληνπιαπηνχ θαη ληπηήξα ρψξνπ επεκβάζεσλ.  

 
1.2. ΓΑΞΔΓΑ 

1.2.1 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ - ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΑΞΔΓΝ PVC  

ηνλ εληαίν ρψξν ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ θαζαίξεζε ηεο 
ηνηρνπνηίαο, ζα ηνπνζεηεζεί πιαζηηθφ δάπεδν απφ PVC θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε,  
επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, νκνγελέο, ηνπνζεηεκέλν κε θνξδφληα αξκνθφιιεζεο θαη κε ζνβαηεπί 
κε δηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ πιηθνχ. Ζ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ καδί κε ηα ζνβαηεπί είλαη πεξίπνπ 
40,00m2. 



Ζ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ ζα είλαη πξνγπαιηζκέλε κε PUR (πνιπνπξεζάλε) εξγνζηαζηαθά 
ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ πιαζηηθνχ δαπέδνπ.  

Σν δάπεδν ζα είλαη θαηεγνξία ρξήζεο 34 (βαξχ επαγγεικαηηθφ), πάρνπο 2 mm (νκνγελέο), βάξνπο 
3.600 gr/m2, , δηαζηάζεηο ξνιψλ θάξδνπο 2m, κε αληνρή ζε θαξέθιεο κε ξνδάθηα, κε 
αληηζηαηηθφηεηα<2kV (αληηζηαηηθφ), αθαπζηφηεηα, Bfl-s1 (βξαδχθαπζην), αληηνιηζζεξφηεηα R9 θαη 
ερνκφλσζε 4 db 

Ζ έλσζε ησλ ξνιψλ ζην δάπεδν ζα γίλεη κε θνξδφλη αξκνθφιιεζεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα 
ππάξμεη θελφ ζηελ έλσζε. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο:   

Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ ηα θχιια θάξδνπο 2m, ην έλα δίπια ζην άιιν ζα αλνίγεηαη κε εηδηθφ εξγαιείν 
(θξέδα) έλα κηθξφ απιάθη, θφβνληαο ιίγν ηηο άθξεο ηνπ θάζε ξνινχ. ηε ζπλέρεηα, κε άιιν εξγαιείν 
(ρεηξνθίλεην ή ξνκπφη) ξίρλεηαη θαπηφ θνξδφλη αξκνθφιιεζεο, ην νπνίν παίξλεη ην ζρήκα απφ ην 
απιάθη. Σέινο, αθνχ θξπψζεη ην θνξδφλη αξκνθφιιεζεο, ζα μπξίδεηαη ε πεξίζζηά ηνπ θαη ην ηειηθφ 
απνηέιεζκα ζα είλαη φηη ηα κέρξη πξφηηλνο δηαθνξεηηθά ξνιά πιαζηηθνχ δαπέδνπ γίλνληαη πιένλ έλα 
ζψκα, ρσξίο λα ππάξρεη αλάκεζά ηνπο εζηία αλάπηπμεο κηθξνβίσλ, αθνχ ζα ζθνπγγαξίδνληαη εχθνια 
θαη απνηειεζκαηηθά. 

Θα δηακνξθσζεί ζνβαηεπί επί ηεο ηνηρνπνηίαο κε δηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δαπέδνπ. Ζ δηαδηθαζία 
πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο: 

Θα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ βάζε δηακφξθσζεο (ε νπνία θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα 
απαξαίηεηα πιηθά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ) ζηε γσλία έλσζεο ηνπ δαπέδνπ κε ηνλ ηνίρν ψζηε λα 
δψζεη ηελ απαξαίηεηε θακππιφηεηα ζην πιαζηηθφ δάπεδν. Σν ίδην ην δάπεδν ζα ζηξίβεη κε θακπχιε 
γηα 10cm πεξίπνπ πάλσ ζηνλ ηνίρν (θαη ηνπιάρηζηνλ 2cm επηπιένλ απφ ην πθηζηάκελν δάπεδν πνπ ζα 
απνμεισζεί). Σν δάπεδν πνπ έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί ζα ζηακαηάεη 10cm πξηλ θηάζεη ζηνλ ηνίρν, νπφηε 
θαη ζα ηνπνζεηείηαη κία επηπιένλ ισξίδα πιαζηηθνχ δαπέδνπ θάξδνπο 20cm, εθ ησλ νπνίσλ ηα 10cm 
πάλε πάλσ ζην πάησκα (νξηδφληηα) θαη ηα άιια 10cm πάλε πάλσ ζηνλ ηνίρν (θάζεηα). Ζ ισξίδα 
απηή ζα θνιιεζεί κε θνξδφλη αξκνθφιιεζεο ζην πάησκα, ελψ ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ ζνβαηεπί ζα 
ηνπνζεηεζεί “θαπειάθη” (δηαθνζκεηηθφ ηειείσκα). 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπέδσλ. Σν 
ππφζηξσκα ζα εμνκαιπλζεί θαηάιιεια κε ηζηκεληνθνλία ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη ξσγκέο, 
θπκαηηζκνί, εμάξζεηο, βαζνπιψκαηα ή άιια ειαηηψκαηα. Ζ επηθφιιεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη 
πάλσ ζε επηθάλεηεο ηέιεηα ζηεγλέο θαη θαζαξέο κε πξψην θαζαξηζκφ ελ μεξψ γηα λα αθαηξεζνχλ μέλα 
πιηθά θαη δεχηεξν θαζαξηζκφ κε λεξφ θαη απνξξππαληηθφ (ρσξίο ρξήζε ρεκηθψλ) γηα λα 
απνκαθξπλζνχλ νη ειαηψδεηο νπζίεο. ηε ζπλέρεηα ην ππφζηξσκα ζα μεξαλζεί θαη ζα επαθνινπζήζεη ε 
επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ.  Ζ ζπγθνιιεηηθή νπζία ζα πξέπεη λα είλαη πξνκήζεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ηνπ δαπέδνπ θαη ν ηξφπνο επηθφιιεζεο ζχκθσλνο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 

1.2.2 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ - ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΘΔΟΑΚΗΘΥΛ ΞΑΙΑΘΗΓΗΥΛ 

ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο (γξαθεία δηεπζπληή, ηαηξψλ, πξντζηακέλεο, δηάδξνκνο θαη ρψξνο θνπδίλαο) 
ζα ηνπνζεηεζεί δάπεδν επηθάλεηαο πεξίπνπ 35,00 m2 θαη πεξηκεηξηθφ ζνβαηεπί 47 κ.κ. χςνπο 8cm. Σα 
θεξακηθά πιαθίδηα ζα είλαη: Α’ πνηφηεηαο , αλπαισηά, έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο έσο 0,5%, 
αληνρήο ζε απφηξηςε Group 4 (πξνηεηλφκελεο  δηαζηάζεηο 30x30 cm), ρξσκαηηζκνχ επηινγήο ηεο 
Δπίβιεςεο θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, κεγάιε κεραληθή αληνρή, νκνηνγέλεηα, κηθξή 
αλαθιαζηηθφηεηα θαη επθνιία ζηνλ θαζαξηζκφ. 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ην ππφζηξσκα  ζα γίλεη εμνκαιπλζεί θαηάιιεια κε απηνεπηπεδνχκελε 
ηζηκεληνθνλία ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη ξσγκέο, θπκαηηζκνί, βαζνπιψκαηα ή άιια ειαηηψκαηα. Ζ 
επηθφιιεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη πάλσ ζε επηθάλεηεο ηέιεηα ζηεγλέο θαη θαζαξέο κε πξψην 
θαζαξηζκφ (ρσξίο ρξήζε ρεκηθψλ) γηα λα απνκαθξπλζνχλ νη ειαηψδεηο νπζίεο. ηελ ζπλέρεηα ην 
ππφζηξσκα ζα μεξαλζεί θαη ζα επαθνινπζήζεη ε επίζηξσζε ησλ πιαθηδίσλ. Ζ ζπγθνιιεηηθή νπζία ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πξφζθπζεο θαη ν 
ηξφπνο επηθφιιεζεο ζχκθσλνο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

Οη αξκνί ηνπνζέηεζεο ζα είλαη 1-2mm θαη ην ζηνθάξηζκα απηψλ ζα γίλεη ηελ επνκέλε ηεο 
ηνπνζέηεζεο  κε ζπάηνπια απφ ιάζηηρν θαη ζα επαθνινπζήζεη θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ κε 
εμεηδηθεπκέλα πιηθά. Ζ αξκνιφγεζε ζα γίλεη κε πδαηνζηεγέο επνμεηδηθφ πιηθφ ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά 
πιαθίδηα.  

 
 



1.3. ΤΔΓΝΟΝΦΔΠ 

ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα θαηαζθεπαζηεί λέα ςεπδνξνθή κε 
κεηαιιηθφ ζχζηεκα αλαξηήζεσο θαη έηνηκεο πιάθεο γπςνζαλίδαο επηθάλεηαο πεξίπνπ 72,00 m2.  

Οη ςεπδνξνθέο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζα είλαη απφ πιάθεο γπςνζαλίδαο κε  βηνκεραληθή επέλδπζε 
βηλπιηθήο ηαπεηζαξίαο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, άθιεθηε, ερναπνξξνθεηηθή. Θα πξέπεη λα 
πξνζηαηεχεη απφ ηε ζπζζψξεπζε κηθξνκνξίσλ ζηνπο ρψξνπο θαη λα απνηξέπεη ην ζρεκαηηζκφ 
πγξαζίαο θαη κηθξννξγαληζκψλ ζηελ επηθάλεηα ηεο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΘNAUF Tiles Hygena ή 
παξφκνηνπ), δηαζηάζεσλ 600x600x15mm.  
 
Ο ζθειεηφο ζα είλαη απφ γαιβαληδέ ιακαξίλα δηαηνκήο αλεζηξακκέλνπ «Σ»  κε ην εκθαλέο κέξνο ηνπ 
βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. Θα απνηειείηε απφ θχξηνπο 
νδεγνχο, πνπ αλαξηψληαη απφ ηε δνκηθή νξνθή αλά 120cm. ηνπο θχξηνπο νδεγνχο ζα θνπκπψζνπλ 
νη εγθάξζηνη νδεγνί θαη ζα δεκηνπξγεζεί ν επηζπκεηφο θάλαβνο 60x60cm φπνπ ζα εδξάζνπλ νη πιάθεο 
ςεπδνξνθήο θαη ηα ρσλεπηά θσηηζηηθά. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζσζηή ξχζκηζε 
ηνπ ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα πιήξε επηπεδφηεηα θαη νξηδνληηφηεηα. Ζ αλάξηεζε ηνπ ζθειεηνχ ηεο 
ςεπδνξνθήο ζα γίλεηαη κε γαιβαληζκέλεο ληίδεο Φ4mm/60cm θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο, πνπ 
αλαξηψληαη απφ ζηέξεεο επηθάλεηεο ηνπ θέξνληνο νπιηζκνχ κε κεηαιιηθά βχζκαηα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο Ζ/Κ δηειεχζεηο. ηηο ληίδεο πεξηιακβάλεηαη θαη εηδηθή ραιχβδηλε δηάηαμε (πεηαινχδα) πνπ 
ξπζκίδεη ην χςνο.  
 
Δπίζεο ζα ηζρχνπλ:  
 

- Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή, δει. ζθειεηφο αλάξηεζεο, 
γσληαθά ζηεξίγκαηα θαη άιια κηθξνεμαξηήκαηα  καηίζκαηνο, δηαζηαχξσζεο, ζηεξέσζεο, ζχλδεζεο, 
κφξθσζεο αξκψλ θιπ. ζα είλαη απφ δηαηνκέο γαιβαληζκέλνπ ραιπβδφθπιινπ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,6 
mm. 

- Οη δηαζηάζεηο θαη νη ζπλδέζεηο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα δηακνξθψλνληα κε ηξφπν 
ψζηε λα επηηξέπνπλ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο θαηαπνλήζεηο 
ή παξακνξθψζεηο. 

- Ζ ςεπδνξνθή ζα πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνρέο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ, ζηνκίσλ 
αεξηζκνχ ή θιηκαηηζκνχ θιπ. Οη ςεπδνξνθέο λννχληαη ηειεησκέλεο κε φια ηα εμαξηήκαηα ηνπο θαη κε 
ελζσκαησκέλα ηα ππφινηπα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ρσλεπηά, φπσο θσηηζηηθά ζψκαηα, 
κεγάθσλα, ζηφκηα θιηκαηηζκνχ, αληρλεπηέο θσηηάο, ζηφκηα θαηαηνληζκνχ θ.ι.π. 

Σν χςνο ηνπνζέηεζεο ησλ ςεπδνξνθψλ απφ ην ηειεησκέλν δάπεδν ζα είλαη 290cm. 
 

1.4. ΡΝΗΣΝΞΔΡΑΠΚΑΡΑ  

1.4.1 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝΗΣΝΞΔΡΑΠΚΑΡΥΛ ΓΤΝΠΑΛΗΓΑΠ 

Γηα ηελ αλαδηαξξχζκηζε ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα θαηαζθεπαζηνχλ λέα  ηνηρνπεηάζκαηα 
απφ γπςνζαλίδα. πγθεθξηκέλα : 

 Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο  ζε φιε ηελ πξφζνςε ηνπ ηκήκαηνο, δηαζηάζεσλ  11,00m X 
3,00 m (πιάηνο x χςνο) κε θεγγίηε χςνπο πεξίπνπ 50cm απφ πιαίζην αινπκηλίνπ.   

 Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ γξαθείνπ δηεπζπληή δηαζηάζεσλ 
2,70m X 2,50m (πιάηνο x χςνο) κε δεκηνπξγία θελνχ χςνπο πεξίπνπ 40cm έσο ηελ νξνθή. 

 Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θνπδίλαο δηαζηάζεσλ 1,00m 

X 3,00m (πιάηνο x χςνο) κε ην θιείζηκν πθηζηάκελνπ αλνίγκαηνο (ζχξαο). 

 Θαηαζθεπή ςεπηνδφθαξσλ θαη ςεπηνθνιψλσλ κε κνλή γπςνζαλίδα γηα ηελ απφθξπςε 
ζσιελψζεσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ ρψξσλ, κε ζπξίδα επίζθεςεο γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ 
θαιπθζέλησλ ζσιελψζεσλ, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 30cm x 30cm θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο  25κ.κ. 
πεξίπνπ. 

 



ηα αλσηέξσ ηνηρνπεηάζκαηα  ζα δεκηνπξγεζνχλ έμη (6) αλνίγκαηα δηαθφξσλ  δηαζηάζεσλ,  
1,00x2,20m,  0,80x2,20m , 0,70x2,20m (πιάηνο x χςνο)  γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπξψλ. ην γξαθείν ηεο 
πξντζηακέλεο ζα δεκηνπξγεζεί άλνηγκα 1,40x1,00m γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηαζεξνχ θνπθψκαηνο κε 
παινπίλαθα.   

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί δηπιή επίζηξσζε ππξάληνρεο γπςνζαλίδαο 
ηχπνπ KNAUF κε πάρνο 2x12,50mm εθαηέξσζελ θαη κε ελδηάκεζε κφλσζε απφ πεηξνβάκβαθα πάρνπο 
5cm. Ο ζθειεηφο ζα απνηειείηαη απφ γαιβαληζκέλνπο ζηξσηήξεο UW 75x40x0.6mm θαη νξζνζηάηεο, 
δηαηνκήο CW 75x50x0,6mm ηνπνζεηεκέλνπο ζε αμνληθέο απνζηάζεηο 60cm κεηαμχ ηνπο. Σν ζπλνιηθφ 
πάρνο ζα είλαη 12,50cm. Ζ ζηήξημε ηνπ ζθειεηνχ ζα εθηείλεηαη απφ ην δάπεδν έσο ηελ νξνθή. 
ηξαηδαξηζηέο θνιψλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εθαηέξσζελ ησλ  ζπξψλ, ζηα ζεκεία πνπ ζρεκαηίδνληαη 
γσλίεο, ζηηο επαθέο κε ηελ ηνηρνπνηία θαζψο θαη φπνπ αιινχ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή 
ζηήξημε ηνπ ρσξίζκαηνο. 
 
εκεηψλεηαη φηη φιεο νη θαηαθφξπθεο αθκέο ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ εηδηθά γσληφθξαλα γαιβαληδέ, 
πξνηεηλφκελα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα γσληφθξαλα απηά ζα ζηνθαξηζηνχλ, ψζηε ή 
ηειηθή επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ λα είλαη εληαία θαη ρσξίο πξνεμνρέο. 
 

1.4.2 ΔΞΔΛΓΠΖ ΡΝΗΣΥΛ ΚΔ ΘΔΟΑΚΗΘΑ ΞΙΑΘΗΓΗΑ 

Θα γίλεη επέλδπζε ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα  ζηνπο πγξνχο ρψξνπο:  

α) ρψξνο θνπδίλαο (επηθάλεηα πεξίπνπ 1,5m2),  

β) ρψξνο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ (επηθάλεηα πεξίπνπ 1,5m2). 

Σα θεξακηθά πιαθίδηα ζα είλαη: Α’ πνηφηεηαο , αλπαισηά, έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο έσο 
0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε Group 4 (πξνηεηλφκελεο  δηαζηάζεηο 15x15 cm), ρξσκαηηζκνχ επηινγήο 
ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, κεγάιε κεραληθή αληνρή, νκνηνγέλεηα, κηθξή 
αλαθιαζηηθφηεηα θαη επθνιία ζηνλ θαζαξηζκφ. 

Ζ επηθφιιεζε ησλ πιαθηδίσλ ζα γίλεη πάλσ ζε επηθάλεηεο ηέιεηα ζηεγλέο θαη θαζαξέο Θα 
ηνπνζεηεζνχλ κε αξκνχο 1mm, κε θφιια ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή. Σν ζηνθάξηζκα ησλ 
αξκψλ ζα γίλεη ηελ επνκέλε ηεο ηνπνζέηεζεο κε ζπάηνπια. Ζ αξκνιφγεζε ζα γίλεη κε πδαηνζηεγέο 
επνμεηδηθφ πιηθφ ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα. πκπεξηιακβάλεηαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ 
ηειηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ θαη ε δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, 
δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θ.ι.π. 

Σα ρξψκαηα ησλ πιαθηδίσλ ζα επηιερζνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Δπίβιεςε. 
 

1.5. ΘΟΔΠ  

ην ρψξν ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ηνπνζεηεζνχλ νη αθφινπζεο 
ζχξεο: 

1. Θχξα ζπξφκελε ρψξνπ γξαθείνπ δηεπζπληή, πεξίπνπ 80cm x 220cm (πιάηνο x χςνο).  

2. Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ γξαθείνπ ηαηξψλ πεξίπνπ 90cm x 220cm (πιάηνο x χςνο). 

3. Θχξα ζπξφκελε ρψξνπ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ πεξίπνπ 110cmx220cm (πιάηνο x χςνο). 

4. Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ θνπδίλαο πεξίπνπ 70cmx220cm (πιάηνο x χςνο). 

5. Θχξα ζπξφκελε ρψξνπ γξαθείνπ πξντζηακέλεο πεξίπνπ 80cmx 220cm (πιάηνο x χςνο). 

6. Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο (110x220cm) 

Θχξα, κνλφθπιιε, πξεζαξηζηή, κε θάζα απφ MDF, κε επηθάιπςε LAMINATE, αλνηγφκελε ή ζπξφκελε, 
πιήξσο ηνπνζεηεκέλε (νδεγφο, πφκνιν, θιπ.), ρξσκαηηζκνχ επηινγήο ηεο Δπίβιεςεο.  

Πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνχιηθα  (κεληεζέδεο, ζηεξίγκαηα, θιεηδαξηέο θιπ.), γηα ηελ 
άξηηα ιεηηνπξγηά.   



1.6 ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΖ ΦΑΠΑ ΡΝΗΣΝΞΝΗΗΑΠ  

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο θάζαο πεξίπνπ 20,00 ηξ.κ., πεξηκεηξηθά ζε κηα ζηάζκε 
ζην ρψξν ηνπ γξαθείνπ δηεπζπληή, ηνπ γξαθείνπ ηαηξψλ θαη ηνπ δηαδξφκνπ.  

Φάζα πξνζηαζίαο ηνηρνπνηίαο, πιάηνπο 200mm, πάρνπο 1,5mm, ζε κνξθή "ηαηλίαο", απφ έγρξσκν 
PVC, ηνπνζεηνχκελε κε επηθφιιεζε επί ηεο ηνηρνπνηίαο κε αθξπιηθή θφιια ζε πδαηηθφ δηάιπκα, κε 
ηνμηθή, κε αληηβαθηεξηδηαθή πηζηνπνίεζε B-s1 θαη d0 ζχκθσλα κε EN13823 θαη ΔΛ ISO 11925-2, 
θαηάιιειε γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. πκπεξηιακβαλνκέλσλ  φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ 
έλσζεο  θαη ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο.  

1.7 ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΝΗ ΛΔΟΝΣΡΔΠ - ΛΡΝΙΑΞΗΑ 

ηνλ εληαίν ρψξν ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζα ηνπνζεηεζεί επηδαπέδην αλνμείδσην εξκάξην, θιεηζηφ, 
ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, κε ξάθη αληνρήο, κε δχν (2) λεξνρχηεο (ηχπνπ θιεηζηήο ιάληδαο κε γνχξλα) 
θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 120x70x85 (cm), κε 
ηέζζεξα ξπζκηδφκελα πφδηα θαζ’ χςνο, δηαζηάζεηο λεξνρχηε πεξίπνπ 40x40x20 (cm) θαη δχν (2) 
πνξηάθηα . 

Ζ πίζσ πιεπξά ηνπ αλνμείδσηνπ εξκαξίνπ (πξνο ηε κεξηά ηεο ηνηρνπνηίαο) ζα είλαη ππεξπςσκέλε 
πεξίπνπ 10εθ θαη πεξηκεηξηθά ε πάλσ πιεπξά ηνπ εξκαξίνπ ζα έρεη ππεξπςσκέλν ρείινο 1εθ πεξίπνπ.      

Δπίζεο ε δηάηαμε ηνπ εξκαξίνπ λεξνρχηε ζην ρψξν ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ ζεη αμεζνπάξ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαζξέπηε δηαζηάζεσλ 120x60 (cm), ζαπνπλνζήθε (inox) 
θαη ραξηνζήθε (inox). 

ην ρψξν ηεο θνπδίλαο ζα ηνπνζεηεζεί λέν εξκάξην κε πάγθν ηχπνπ ληνπξνπάι, ελδεηθηηθψλ 
δηαζηάζεσλ 130x50x80 (cm), κε ληνπιάπηα, κεηαιιηθά ρεξνχιηα , έλα (1) λεξνρχηε, έλζεην, inox, ιείν 
ζαηηλέ ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 80x45 (cm) θαη κηαο (1) γνχξλαο ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 40x35x15 
(cm). Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ επίηνηρα (θξεκαζηά) εξκάξηα άλσζελ ηνπ πάγθνπ ελδεηθηηθψλ 
δηαζηάζεσλ 130x40x80 (cm), κε δχν (2) πνξηάθηα θαη εζσηεξηθά ξάθηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Δπίβιεςεο. 

  
1.8 ΣΟΥΚΑΡΗΠΚΝΗ   

Όιεο νη ηνηρνπνηίεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα ρξσκαηηζηνχλ.  

Θα γίλεη ηνπηθή απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσκαηηζκψλ φπνπ είλαη απαξαίηεην (θνπζθψκαηα, ξσγκέο, 
απνθνιιήζεηο θηι.) – ηξίςηκν – ζηνθάξηζκα – θάιπςε νπψλ – ηξίςηκν γηα ιείαλζε – αζηάξσκα θαη 
πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ κε νηθνινγηθφ αληηµηθξνβηαθφ πιαζηηθφ ρξψκα απφρξσζεο επηινγήο ηεο 
Δπίβιεςεο. Δπηπιένλ, ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί νηθνινγηθφ αληηκνπριηθφ πιαζηηθφ 
ρξψκα. 

 
Δπηπξφζζεηα, θαη ιφγσ ησλ νηθνδνκηθψλ απνμειψζεσλ (πιαθηδίσλ), θαζψο θαη ηεο παιαηφηεηαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη εθηεηακέλε απνθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο 
ησλ ρψξσλ φπνπ απαηηείηαη.  

 
Οη απνρξψζεηο ησλ ρξσκάησλ ζα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε. 

 

1.9 ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΠΘΗΑΠΖΠ   

ε φια ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ησλ ρψξσλ ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα ηνπνζεηεζνχλ 
κεηαιιηθά ζηφξηα αινπκηλίνπ, απνηεινχκελα απφ αλσθάζη, θαησθάζη, θχιια αινπκηλίνπ 16mm, 
κεραληζκνχο αλφδνπ-θαζφδνπ-πεξηζηξνθήο, βαξίδη θαη ζθαιέηεο. 

Δλδεηθηηθή επηθάλεηα ζθίαζεο 15 η.κ 

 
 
 
 
 



1.10 ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΠΖΚΑΛΠΖΠ ΣΥΟΥΛ 

ηηο ζχξεο ησλ ρψξσλ ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο ζήκαλζεο ρψξσλ 
20x15 (cm) απφ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη εμαξηήκαηα PVC πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ. 
πλνιηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ έμη (6) πηλαθίδεο ζήκαλζεο.   

 
 
2.ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

 
 

2.1 ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΗΠΣΟΑ 
 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ. 
 
Θα εγθαηαζηαζεί έλαο (1) λένο ειεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηελ θάιπςε ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ 
θαη ξεπκαηνδνηψλ ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο (ζην δηάδξνκν ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ 
Σκήκαηνο θαη ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε). 
 

Θα ηνπνζεηεζνχλ λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο ηχπνπ θζνξίνπ θαη led ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο. 
 
Θα ηνπνζεηεζνχλ λένη ξεπκαηνδφηεο ζηνπο ρψξνπο Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο.  
 
Θα απνμεισζεί πιήξσο ε πθηζηάκελε ειεθηξηθή θαισδίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ θαη ζα 
θαηαζθεπαζηεί πιήξεο λέα εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ (θαιψδηα, εζράξεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά 
ζψκαηα θηι.) 
 
Θα απνμεισζεί πιήξσο ε πθηζηάκελε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ θαη ζα 
θαηαζθεπαζηεί πιήξεο λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ (θαιψδηα, εζράξεο, ξεπκαηνδφηεο θηι.). 
 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί λέα εγθαηάζηαζε θαισδηψζεσλ ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ, ξεπκαηνδνηψλ, 
θιηκαηηζκνχ θαη ινηπψλ θαηαλαιψζεσλ θαη εγθαηάζηαζε λέσλ θαισδηψζεσλ απφ ηνλ ειεθηξηθφ 
πίλαθα πξνο φιεο ηηο θαηαλαιψζεηο. 
 
Σα θαιψδηα απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα πξνο ηα δηάθνξα θνξηία 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 εζράξεο θαισδίσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ 
ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο εληφο ηεο ςεπδνξνθήο πνπ ζα αλαξηψληαη απφ 
ηελ νξνθή ηνπ θαη ζα ηεξκαηίδνπλ ζηνπο δηαθφπηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ηνπο 
ξεπκαηνδφηεο εληφο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ θάησ απφ ην επίρξηζκα. Όιεο νη θαηαθφξπθεο νδεχζεηο 
θαισδηψζεσλ θάησ απφ ηελ ςεπδνξνθή ησλ ρψξσλ ζα είλαη ρσλεπηέο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
εληφο λέσλ θαηάιιεισλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ην επίρξηζκα ηεο 
ηνηρνπνηίαο.     
 
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 ζε ρσλεπηή ηνπνζέηεζε θάησ απφ ην επίρξηζκα.  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 ηνλ πίλαθα θσηηζκνχ-θίλεζεο θαη ζα είλαη ηχπνπ H05VV-U/H05VV-R (NYΚ) 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 NYΚ 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.  
 
Ζ ρξήζε ησλ θαισδίσλ H05VV-U/H05VV-R ζα είλαη απνθιεηζηηθή θαη θαζ’ φιε ηελ φδεπζε ησλ 
θαισδηψζεσλ ζηηο εζράξεο θαισδίσλ θαη ζηνπο πιαζηηθνχο 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. 
 
Ο λένο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα είλαη ηχπνπ εξκαξίνπ θαη ζα 
δηαζέηεη εθεδξεία ηνπιάρηζηνλ 20%, ζα έρεη ρσξηζηέο κπάξεο νπδέηεξνπ θαη γείσζεο θαη ηα πιηθά 
ηνπ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ξεχκα βξαρπθπθιψζεσο ηνπ πίλαθα. 
 
Ζ 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 . 
 
Θάζε γξακκή θσηηζκνχ ηξνθνδνηεί θσηηζηηθά ζψκαηα κε θνξηίν κέρξη 6 Α ην πνιχ θαη ζα 
αζθαιίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ειεθηξηθφ πίλαθα κε κηθξναπηφκαην 10 Α. Θάζε γξακκή 
ξεπκαηνδνηψλ ηξνθνδνηεί κέρξη 4 ξεπκαηνδφηεο θαη ζα αζθαιίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ειεθηξηθφ 
πίλαθα κε κηθξναπηφκαην 16 Α. 

 
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. 

 
 
2.1.1 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΗΠΚΝ 
 

Ζ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ θζνξίνπ θαη ηχπνπ 

led γηα ρακειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, επθνιία ζπληήξεζεο αηζζεηηθά θαιαίζζεην απνηέιεζκα. 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα 
ηεζνχλ ππφςε ηεο Δπίβιεςεο πξνο έγθξηζε. 

Ζ 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 ειεθηξηθνχ πίλαθα θσηηζκνχ. 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο βάζεηο ηνπο, ηα θαιχκκαηά ηνπο, φια ηα 
εμαξηήκαηα ζηεξεψζεσο ησλ ιακπηήξσλ, ηνπο ιακπηήξεο θζνξίνπ θαη led, 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 ηνπ αγσγνχ γείσζεο. 

 

Ο έιεγρνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα γίλεηαη απφ δηαθφπηεο απινχο, θνκηηαηέξ, αιέ- ξεηνχξ 
ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ δίλνληαη παξαθάησ.  

 

Οη γξακκέο θσηηζκνχ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θαιψδηα ηχπνπ ΛΤΚ 3x1,5mm². Θάζε γξακκή 
θσηηζκνχ ζα πξνζηαηεχεηαη κε κηθξναπηφκαηε αζθάιεηα 10Α  ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο.  
 
 
 
 



2.1.2 ΞΗΛΑΘΑΠ ΦΥΡΗΠΚΝ- ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΥΛ 
 
Θα εγθαηαζηαζεί λένπ ειεθηξηθφο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ γηα ηελ ειεθηξηθή 
ηξνθνδνζία  ησλ ρψξσλ ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο.  
 
πγθεθξηκέλα: 
 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΗΛΑΘΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΣΥΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

Λένο πίλαθαο θσηηζκνχ - ξεπκαηνδνηψλ 1 Γηάδξνκνο Γλαζνρεηξνπξγηθνχ 
Σκήκαηνο 

 
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πεξηιακβάλεη ην 
αθφινπζν δηαθνπηηθφ θαη αζθαιηζηηθφ πιηθφ: 

 Έλα (1) ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 3x40A 

 Tξεηο (3) αζθάιεηεο ηήμεσο ηχπνπ neozet 35A κε πιήξε βάζε (αζθαιεηνζήθε) θαη ηα θπζίγγηα 
απηήο. 

 Mία (1) ηξηθαζηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ηχπνπ led 

 Έμη (6)  κνλνθαζηθνχο δηαθφπηεο δηαξξνήο 2x40A / 30mA. 

 Γέθα (12) απηφκαηεο κνλνπνιηθέο αζθάιεηεο ξάγαο ησλ 10A (θπθιψκαηα θσηηζκνχ) 

 Γεθαπέληε (12) απηφκαηεο κνλνπνιηθέο αζθάιεηεο ξάγαο ησλ 16A (θπθιψκαηα 
ξεπκαηνδνηψλ) 

 Πέληε (6) απηφκαηεο κνλνπνιηθέο αζθάιεηεο ξάγαο ησλ 20A (θπθιψκαηα θίλεζεο) 

 

Οη αζθάιεηεο ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε έμη (6) αλεμάξηεηεο νκάδεο θαη  θάζε νκάδα ζα ζπλδέεηαη 
ζε  έλαλ εθ ησλ κνλνθαζηθψλ δηαθνπηψλ δηαξξνήο 2x40A / 30mA. 

 

Ο λένο ειεθηξηθφο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ εζσηεξηθφ 
δηάδξνκν ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο.  

O αλσηέξσ ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα ηξνθνδνηεζεί απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα Ζ.2.1.2 ηνπ 
δηαδξφκνπ ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ κε θαιψδην ΛΤΤ 5x16mm² θαη απηφκαην 
δηαθφπηε πξνζηαζίαο 3x63A. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά (θαιψδηα, δηαθφπηεο, ζράξεο θηι.) θαη 
νη εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο παξνρήο ηνπ λένπ πίλαθα θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ πθηζηάκελν ειεθηξηθφ πίλαθα Ζ.2.1.2. Ζ νξηδφληηα φδεπζε ηνπ παξνρηθνχ 
θαισδίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ησλ ζραξψλ ηζρπξψλ ειεθηξηθψλ.  

Σν κήθνο ηεο παξνρήο είλαη πεξίπνπ 15 κέηξα. 

 
2.1.3. ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ ΠΥΚΑΡΑ – ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ ΦΥΡΗΠΚΝ 

 
Θα ηνπνζεηεζνχλ ηα αθφινπζα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο ηχπνπ πάλει led 60x60cm 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο: 
 

 

ΣΥΟΝΠ  ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Γξαθείν Πξντζηακέλεο 2 

Υψξνο Δπεκβάζεσλ (Υεηξνπξγείνπ) 6 

Γξαθείν Γηεπζπληή   2 

Γξαθείν ηαηξψλ  4 

Γηάδξνκνο 1 

Πύνολο θφηιζηικών ζφμάηφν υεσδοροθής πάνελ θθορίοσ 15 

 

ην ρψξν ηεο θνπδίλαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηξία (3) θσηηζηηθά ζψκαηα ζηεγαλά IP43 ηχπνπ led 
Φ20cm ςεπδνξνθήο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 



 
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ νη αθφινπζνη δηαθφπηεο θσηηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ 
Σκήκαηνο: 

 

ΣΥΟΝΠ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΘΝΞΡΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Γξαθείν Πξντζηακέλεο Απιφο 1 

Υψξνο ρεηξνπξγείνπ  Θνκηηαηεξ + Απιφο 1 + 1 

Γξαθείν Γηεπζπληή   Απιφο 1 

Γξαθείν ηαηξψλ  Θνκηηαηεξ 1 

Γηάδξνκνο Απιφο 1 

Υψξνο θνπδίλαο Απιφο 1 

Πύνολο διακόπηες απλοί  5 

Πύνολο διακόπηες κομιηαηερ  2 

 
 

2.1.4. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ ΞΑΛΔΙ ΦΘΝΟΗΝ 60x60cm 
ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ 

 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο ηχπνπ πάλει θζνξίνπ 60x60cm ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρσλεπηή 
εγθαηάζηαζε ζε ςεπδνξνθή θαη ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο:  

 

 Σν ζψµα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη πνιπγσληθήο κνξθήο, θαηαζθεπαζκέλν απφ αηζάιη θαη 
ειεθηξνζηαηηθά βαµµέλν ζε ιεπθφ ρξψµα. 

 Ζ θνξλίδα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αηζάιη ιεπθνχ ρξψµαηνο, ζα δηαζέηεη 
ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο θαη αηζάιηλα ειαηήξηα γηα ηελ πξνζαξµνγή ηνπ θαιχκκαηνο ζην ζψµα 
ηνπ θσηηζηηθνχ. 

 Σν θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίπεδν θαη θαηαζθεπαζκέλν απφ opal methacrylate. 

 Σν θσηηζηηθφ ζα δηαζέηεη ηέζζεξηο (4) ιπρλίεο θζνξηζκνχ Σ5 (16mm), 14W, κε δείθηε 
ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI>80%, ρξψκα θσηφο 840, ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 4000Θ, 
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 650x650x90 mm. 

 Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP40. 

 Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ζήκαλζε CE. 

 

2.1.5. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ LED Φ20cm ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ 

 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο ηχπνπ led Φ20cm ςεπδνξνθήο ζα είλαη θαηάιιεια γηα 
ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ζε ςεπδνξνθή ή γπςνζαλίδα θαη ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο 
πξνδηαγξαθέο:  

 
 Σχπνο ιακπηήξα: Led 
 Σάζε : 200-240VAC/50Hz 
 Γσλία αθηηλνβνιίαο : 100° 
 Ηζρχο ιακπηήξα: 18W (ή και μικρόηερη) 
 Φσηεηλή ξνή : 1130 lumens (ηοσλάτιζηον) 

 Απφδνζε θσηεηλφηεηαο : 62lm/W (ηοσλάτιζηον) 
 Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο: Ζκέξαο 4000K 
 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο:  -20 °C / +40 °C 
 Βαζκφο πξνζηαζίαο: ΗP43 
 Βαζκφο ελζσκάησζεο: 12mm 
 Έμνδνο θσηηζκνχ: Άκεζνο 
 χζηεκα έλαπζεο: Ζιεθηξνληθφο κεηαζρεκαηηζηήο 
 Πεξηιακβάλεη κνλάδα ειέγρνπ 
 Ρπζκηδφκελε έληαζε: Όρη 
 Γηακνηξαζκφο θσηηζκνχ: πκκεηξηθφο 



 Τιηθφ πιαηζίνπ: Αινπκίλην 
 Υξψκα πιαηζίνπ: Ιεπθφ 

 Τιηθφ θαιχκκαηνο: Πιαζηηθφ καη 
 Υξψκα θαιχκκαηνο: Ιεπθφ 
 Ώξεο ιεηηνπξγίαο : 25.000 (ηοσλάτιζηον) 
 Γηαζηάζεηο εμσηεξηθέο: Γηάκεηξνο 225mm 
 Πηζηνπνηεηηθά CE θαη ROHS 
 2 Υξφληα Δγγχεζε 

 
 

Όια ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ επξσπατθήο πξνέιεπζεο θαη πξηλ ηελ 
παξαγγειία θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ έγθξηζε απφ ηελ Δπίβιεςε. Δλδεηθηηθνί 
ηχπνη PHILIPS, OSRAM θηι.   

 

2.1.7 ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑΘΝΞΡΥΛ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ 

 

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. 
 Θνκηηαηέξ (δηπνιηθφο) δηαθφπηεο. 

 
Οη δηαθφπηεο ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ην ρξψκα ησλ 
δηαθνπηψλ ζα είλαη ιεπθφ. 

 
 

2.1.8. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 
 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα θσηηζηηθά αζθαιείαο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο Κειέηεο Ππξαζθάιεηαο ηνπ Οθηαψξνθνπ 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 Οθηαψξνθνπ θηηξίνπ. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζα εγθαηαζηαζνχλ επηπιένλ ηξία (3) θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο θπξίσο 
ζηηο εμφδνπο δηαθπγήο θαη ζε ζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε απηέο. Οη ζέζεηο ησλ θσηηζηηθψλ ζα 
θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε θαη έηζη ψζηε λα είλαη ζαθήο ε δηαθίλεζε πξνο ηηο εμφδνπο δηαθπγήο 
απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο. 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ γξακκή 3x1,5mm² κε κηθξναπηφκαην 10A, 
αλεμάξηεηε ηνπ θχξηνπ θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο.  

 
 

2.2.1.ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΥΛ 
 

Θα θαηαζθεπαζηεί λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ 
Σκήκαηνο.  

 

Ζ εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο επί ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 
πάγθσλ εξγαζίαο θαζψο θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ζηνπο ρψξνπο 
ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο.  

 

Οη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ηχπνπ ζνχθν κε πιεπξηθέο επαθέο γείσζεο 16A/230V, θαηάιιεινη γηα 
ρσλεπηή ηνπνζέηεζε κέζα ζην επίρξηζκα. Οη ρσλεπηνί ξεπκαηνδφηεο ζα έρνπλ ηεηξαγσληθά 
θαιχκκαηα, ρξψκα ηεο εθινγήο ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Δηδηθά γηα ην ρψξν επεκβάζεσλ θαη ην ρψξν ηεο θνπδίλαο νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ 
θαη ζα θέξνπλ θαπάθη αζθαιείαο. 

 



Ζ λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ 
Σκήκαηνο. 

 

Οη γξακκέο ξεπκαηνδνηψλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θαιψδηα ηχπνπ ΛΤΚ 3x2,5mm². Θάζε γξακκή 
ξεπκαηνδνηψλ ζα πξνζηαηεχεηαη κε κηθξναπηφκαηε αζθάιεηα 16Α  ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο.  

 

ε φινπο ηνπο ρψξνπο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε  ξεπκαηνδνηψλ σο εμήο: 

 

 Γξαθείν Πξντζηακέλεο : ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε  ζέζε εξγαζίαο 
θαη επηπξφζζεηα πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.   

 Υψξνο Δπεκβάζεσλ (Υεηξνπξγείνπ) :  ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε  
ζέζε εξγαζίαο, επηπξφζζεηα δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια απφ θάζε νδνληηαηξηθή έδξα θαη 
πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ηέζζεξηο (4) 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 (4) θαη 

επηπξφζζεηα ηξεηο (3) πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ.  

 Υψξνο θνπδίλαο ζα εγθαηαζηαζνχλ ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εξγαζίαο. 

 Γηάδξνκνο  ζα εγθαηαζηαζεί πεξηκεηξηθά δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.  

 

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

 

α/α ΣΥΟΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

1 Γξαθείν Πξντζηακέλεο 4 

2 Υψξνο Υεηξνπξγείνπ  14 

3 Γξαθείν Γηεπζπληή   4 

4 Γξαθείν ηαηξψλ  11 

5 Γηάδξνκνο 2 

6 Υψξνο θνπδίλαο 3 

 Πύνολο ρεσμαηοδοηών 38 

 
 
Δπηπξφζζεηα ζε θάζε ρψξν ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί απφ έλαο (1) 
ξεπκαηνδφηεο γηα ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο θιηκαηηζκνχ (split unit) ηνπ ρψξνπ 
πιεζίνλ ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο θαη ζε χςνο πεξίπνπ 2,20κ απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. 
 
 
2.2.2.ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΜΑΔΟΗΠΚΝ ΘΝΕΗΛΑΠ – ΓΟΑΦΔΗΝ ΗΑΡΟΥΛ 

 

ην ρψξν ηεο θνπδίλαο ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. 

 

Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη εμαεξηζηήξα ηχπνπ βαξειάθη, ρακεινχ πξνθίι κε 
ειηθνθπγνθεληξηθή θηεξσηή, εηδηθή ερναπνξξνθεηηθή κφλσζε, απφ πιαζηηθφ πιηθφ, κε εμσηεξηθφ 
αθξνθηβψηην, κνηέξ δχν ηαρπηήησλ, παξνρήο 180-240 m³/h, ηζρχνο 18-24W, ζηξνθψλ 1850-2200 
rpm, 230V/50Hz, ζηάζκεο ζνξχβνπ 19-24 db(A), κε θιάληδεο πξνζαξκνγήο ζηελ 
απαγσγή/πξνζαγσγή θαη ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζθξάγηζεο θαη θιηπ ζχλδεζεο, έλα (1) ζηφκην 
εμαεξηζκνχ 25cmx25cm επί ηεο ςεπδνξνθήο θαη αεξαγσγφ Φ100 απφ εχθακπην αινπκίλην θαη 
ηζρπξφ ζπηξάι ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο ζχκθσλν κε ην Πξφηππν DIN 4102 B1. Ζ φδεπζε ηνπ 
αεξαγσγνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο ςεπδνξνθήο θαη ζα θαηαιήγεη ζην ειεχζεξν πεξηβάιινλ. 
Θα ηνπνζεηεζεί πιέγκα (ζίηα) ζηελ απφιεμε ηνπ αεξαγσγνχ. Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα δηαζέηεη 
επίηνηρν ρεηξηζηήξην ON/OFF θαη ξχζκηζεο ηαρχηεηαο. Δλδεηθηηθφο ηχπνο TD-250/100 SILENT. 

 

ην ρψξν ηνπ γξαθείνπ ηαηξψλ ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. 

 

Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη εμαεξηζηήξα ηχπνπ βαξειάθη, ρακεινχ πξνθίι κε 
ειηθνθπγνθεληξηθή θηεξσηή, εηδηθή ερναπνξξνθεηηθή κφλσζε, απφ πιαζηηθφ πιηθφ, κε εμσηεξηθφ 
αθξνθηβψηην, κνηέξ δχν ηαρπηήησλ, παξνρήο 280-380 m³/h, ηζρχνο 22-30W, ζηξνθψλ 1900-2250 



rpm, 230V/50Hz, ζηάζκεο ζνξχβνπ 19-24 db(A), κε θιάληδεο πξνζαξκνγήο ζηελ 
απαγσγή/πξνζαγσγή θαη ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζθξάγηζεο θαη θιηπ ζχλδεζεο, δχν (2) ζηφκηα 
εμαεξηζκνχ 25cmx25cm επί ηεο ςεπδνξνθήο θαη αεξαγσγφ Φ125 απφ εχθακπην αινπκίλην θαη 
ηζρπξφ ζπηξάι ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο ζχκθσλν κε ην Πξφηππν DIN 4102 B1. Ζ φδεπζε ηνπ 
αεξαγσγνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο ςεπδνξνθήο θαη ζα θαηαιήγεη ζην ειεχζεξν πεξηβάιινλ. 
Θα ηνπνζεηεζεί πιέγκα (ζίηα) ζηελ απφιεμε ηνπ αεξαγσγνχ. Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα δηαζέηεη 
επίηνηρν ρεηξηζηήξην ON/OFF θαη ξχζκηζεο ηαρχηεηαο. Δλδεηθηηθφο ηχπνο TD-350/125 SILENT. 

 
2.3. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΠΣΟΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ  
  
2.3.1 Θαλώδια A05VV-U, A05VV-R (ΛΚ)  

 
Σα θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ ζα 
είλαη θαιψδηα ηζρχνο ηχπνπ H05VV-U/H05VV-R (NYΚ) 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 ΔΙΟΣ 563 θαη θαηάιιεια γηα ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζε πιαζηηθά 
θαλάιηα θαη ζε ζσιήλεο. 
 

2.3.2 Ξλαζηικοί ζφλήνες 
 
Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο φδεπζεο θαισδίσλ ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ (1250Nt) άθακπηνη επζχγξακκνη θαη 
δηακνξθψζηκνη θπκαηνεηδείο (ζπηξάι) ζχκθσλνη κε ηα επξσπατθά πξφηππα ΔΛ 61386.01 θαη ΔΛ 
60670-1. 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.  
 
2.3.4 Πτάρες καλφδίφν  

 
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. Ζ 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. Ζ 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. Ζ 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 



πξνο ηνπο ξεπκαηνδφηεο, θσηηζηηθά ζψκαηα, δηαθφπηεο θηι πάλσ ζε ζράξεο πιάηνπο 200mm 
(θάζεηεο ζηελ θεληξηθή ζράξα). Σα θαιψδηα αζζελψλ ξεπκάησλ ζα νδεχνπλ πξνο ηηο ιήςεηο data θαη 
ηειεθψλνπ πάλσ ζε ζράξεο πιάηνπο 100mm (θάζεηεο ζηελ θεληξηθή ζράξα). 
 
 
2.3.5 Θοσηιά διακλάδφζης καλφδίφν και ζφλήνφν  
 
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.    
 
2.3.6 Οεσμαηοδόηες 
 
Οη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην επίρξηζκα 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. 
 
2.3.7 Γιακόπηες (απλοί, κομιηαηέρ, αλέ-ρεηούρ)  
 
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, αιέ-ξεηνχξ θαη ληηκαξηδφκελνη.  
 
2.3.8 Δρμάριο ηλεκηρικού πίνακα  
 
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε 
εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη θαηαζθεπαζκέλνο 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. 
 
Ζ 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 πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε 
βνήζεηα θαηάιιεισλ αθξνδεθηψλ. Θα αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζήκαλζεο θαη ζέζεο ησλ 
θαισδηψζεσλ αλά θάζε, νπδέηεξν θαη γείσζε. Ζ θαηαζθεπή θαη θαισδίσζε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα 
ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ηζρχνληεο Διιεληθνχο Θαλνληζκνχο. 
 
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.) 
 
2.3.9. Οαγοδιακόπηες ηλεκηρικού πίνακα  
 
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 θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. Ζ 
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) 

 Θξνπζηηθή ηάζε : 4kV (20-32A) , 6 kV (40-125A). 
 Ολνκαζηηθή ηηκή ηθαλφηεηαο δηαθνπήο βξαρπθπθιψκαηνο : 3kA (20-32A) 6kA (40-125A). 
 Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 300.000 (20-32A) , 50.000 (40-125A). 
 Κεραληθή 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. 
 
2.3.10 Αζθαλειοαποζεύκηες ράγας ηλεκηρικού πίνακα 
 
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. Ζ 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 (ΗΡ20) 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. 
 
2.3.11 Κικροασηόμαηοι διακόπηες ράγας ηλεκηρικού πίνακα  
 
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 θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ 
ησλ ξαγνδηαθνπηψλ. Ζ 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. Θάζε 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 (ΗΡ 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/ΔΛ 60947-2 θαη IEC/ΔΛ 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 
 Ηθαλφηεηα δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Ηcn) : 6kA. 
 Θακπχιε C 
 Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 10.000  
 Κεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 20.000 

 
Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη 
Hager, Merlin Gerin, ABB, Legrand, Siemens θηι. 

 
2.3.12 Δνδεικηικές λστνίες ράγας ηλεκηρικού πίνακα 
 
Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα ζεκαηνδνηνχλ ηελ παξνπζία ηάζεο, ζα είλαη κνλνθαζηθέο ή 
ηξηθαζηθέο, θφθθηλνπ ρξψκαηνο θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ δηαθνπηψλ 
ξάγαο. Ζ 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 (ΗΡ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 
άκεζεο επαθήο. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππν IEC/ΔΛ 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. 
 
2.3.13 Γιακόπηες διαρροής ηλεκηρικού πίνακα 
 
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα παξέρνπλ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ έλαληη ειεθηξνπιεμίαο απφ άκεζε 
επαθή, ζα είλαη δηπνιηθνί ή ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο έληαζεο 16A έσο 100A. Ζ 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 (ΗΡ20) 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 61008-1. 
 
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 
 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 
 Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 15.000 (16-63A) , 10.000 (80-100A). 
 Κεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 20.000 (20-32A). 

 
Δηδηθφηεξα γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο κε ελζσκαησκέλα ζηνηρεία κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε ξάγαο: 

 

 Θακπχιε C 
 Ηθαλφηεηα δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Ηcn) : 6kA. 

 
 Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, 

Merlin Gerin, ABB, Legrand, Siemens θηι. 
 
 
 
 
 



3. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΘΔΛΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ 
 
3.1. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ VOICE-DATA 

 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ ξεπκάησλ ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ. 
 
Θα ηνπνζεηεζνχλ λέεο ηειεθσληθέο ιήςεηο θαη ιήςεηο data ζηνπο ρψξνπο Γλαζνρεηξνπξγηθνχ 
Σκήκαηνο.  
 
Θα απνμεισζεί πιήξσο ε πθηζηάκελε ειεθηξηθή θαισδίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ 
ξεπκάησλ θαη ζα θαηαζθεπαζηεί πιήξεο λέα εγθαηάζηαζε αζζελψλ ξεπκάησλ (θαιψδηα, 
εζράξεο, ιήςεηο θηι.) 
 
Σα θαιψδηα απφ ηνλ ηειεθσληθφ θαηαλεκεηή θαη ηνλ θαηαλεκεηή data πξνο ηηο ηειεθσληθέο 
ιήςεηο θαη ιήςεηο 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 ζηνπο 
ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο εληφο ηεο ςεπδνξνθήο πνπ ζα αλαξηψληαη απφ ηελ 

νξνθή ηνπ θαη ζα ηεξκαηίδνπλ ζηηο ηειεθσληθέο ιήςεηο θαη ιήςεηο data εληφο πιαζηηθψλ 
ζσιήλσλ θάησ απφ ην επίρξηζκα. Όιεο νη θαηαθφξπθεο νδεχζεηο θαισδηψζεσλ θάησ απφ ηελ 
ςεπδνξνθή ησλ ρψξσλ ζα είλαη ρσλεπηέο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο λέσλ θαηάιιεισλ 
πιαζηηθψλ ζσιήλσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ην επίρξηζκα ηεο ηνηρνπνηίαο.     
 
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% . 
 
Όια ηα νξηδφληηα θεληξηθά δίθηπα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα νδεχνπλ ζε εζράξεο θαισδίσλ 
αζζελψλ ξεπκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο. 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. 
 
Οη ιήςεηο ηειεθψλσλ θαη data ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε, κέζα ζην 
επίρξηζκα. 

 
Ζ νξηδφληηα θαισδίσζε αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε UTP θαισδίνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
δνκεκέλεο θαισδίσζεο ΔΗΑ/ΣΗΑ 568A απφ θάζε ιήςε ηειεθψλνπ θαη data πξνο ηνλ αληίζηνηρν 
ηειεθσληθφ θαηαλεκεηή θαη data rack θαη θαηαλεκεηή ηειεθψλνπ ζην δηάδξνκν ή απφζηαζε ε 
νπνία δελ μεπεξλά ηα 80κ. ε θάζε ιήςε data πξνβιέπεηαη απφ έλα (1) θαιψδην UTP cat6e πνπ 
ζην άιιν άθξν (rack) ζα ηεξκαηίδεηαη ζηα patch panels. ε θάζε ηειεθσληθή ιήςε πξνβιέπεηαη 
απφ έλα (1) θαιψδην UTP cat6e πνπ ζην άιιν άθξν ζα ηεξκαηίδεηαη ζην θαηαλεκεηή. 
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ (ιήςεηο, θαιψδηα, θιπ) ζα είλαη θαηεγνξίαο 6e σο πξνο ηελ 
ηθαλφηεηα κεηάδνζεο ζεκάησλ. Ζ 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. Ζ ίδηα κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο γεηηλίαζεο 
θαισδίσλ UTP θαη ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ.  
 
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. 
 
Ζ πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ ξεπκάησλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
 
Γηα θάζε κία ζέζε εξγαζίαο πξνβιέπεηαη: 
 

 Κία (1) ηειεθσληθή ιήςε RJ11. 

 Γχν (2) ιήςεηο δεδνκέλσλ data RJ45.  

 

  

 



πγθεθξηκέλα γηα ην ρψξν νη αθφινπζεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη:  

 

ΣΥΟΝΠ Γιπλή RJ45 RJ11 

Γξαθείν Πξντζηακέλεο 1 1 

Υψξνο Υεηξνπξγείνπ  1 1 

Γξαθείν Γηεπζπληή   1 1 

Γξαθείν ηαηξψλ  4 4 

Γηάδξνκνο - - 

Υψξνο θνπδίλαο - - 

Πύνολο λήυεφν ηηλεθώνοσ - data 7 7 

 
 

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 ζην δηάδξνκν ηνπ 1νπ νξφθνπ. 

 
 

3.2. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΘΔΛΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ  
  
3.2.1 ΙΖΤΔΗΠ DATA 
 
Oη ιήςεηο data ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. Θα είλαη ηχπνπ RJ45 Cat 6A, δηπινχ 
ηχπνπ, ζσξαθηζκέλεο, ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ISO 11801 2.0, ΔΛ 50173-1 θαη ΔΗΑ/ΣΗΑ 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 ιήςεηο data ζα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε αξίζκεζε. 
 
3.2.2 ΙΖΤΔΗΠ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 
 
Οη ιήςεηο 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.  
 
3.2.3 ΘΑΙΥΓΗΝ 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, ΔΙΟΣ EN 60332-1-2, IEC 61034-1, ΔΙΟΣ EN 50268-1, IEC 
61034-2, ΔΙΟΣ EN 50268-2, IEC 60754-2 θαη ΔΙΟΣ EN 50267-2-3. Ζ γξακκή κεηαθνξάο ραιθνχ 
απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, 
ISO/IEC 11801/A2:2010, ΔΙΟΣ 50173-1:2007 θαη ΔΙΟΣ EN 50173-1/Α1:2009 θαη νλνκαζηηθή 
Σαρχηεηα Γηάδνζεο  70%. 

 
 
 
 
 
 
 



3.3. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΟΝΡΖΙΔΝΟΑΠΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ 
 

ην ρψξν ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα ζπξνηειεφξαζεο θαη ειέγρνπ  
πξφζβαζεο. 
 
Σν ζχζηεκα ζπξνηειεφξαζεο θαη ειέγρνπ πξφζβαζεο ζα είλαη ηερλνινγίαο bus δχν (2) θαισδίσλ θαη 
ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
 
α. Κία (1) κπνπηνληέξα κε άλνηγκα θαθνχ 105  κνίξεο 
β. Έλα (1) κφληηνξ, έγρξσκν, ηερλνινγίαο TFT, κεγέζνπο 4.3’’ 
γ. Έλα (1) ηξνθνδνηηθφ 24VDC, 0.75A 
 
Ζ κπνπηνληέξα θαη ην κφληηνξ ζα είλαη επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο. Ζ κπνπηνληέξα ζα δηαζέηεη έλα (1) 
πιήθηξν θιήζεο, ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγην αθήο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο, 
επξπγψληα θάκεξα HD 1MP θαη 105⁰, κηθξφθσλν θαη κεγάθσλν γηα ηελ ελδνεπηθνηλσλία. Ζ 

κπνπηνληέξα ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, ζα δηαζέηεη ζθέπαζηξν πξνζηαζίαο IP54, IR Led γηα 
ιήςε ζην ζθνηάδη, θσηηζκφ Led ηνπ κπνπηφλ θιήζεο θαη έμνδν γηα ην θππξί ηεο πφξηαο.  
 
Σν κφληηνξ ζα δηαζέηεη εχθνιν ρεηξηζκφ θαη κελνχ ειιεληθψλ νδεγηψλ. Σν κφληηνξ ζα είλαη αλάιπζεο 

800X400 pixels, ρσξίο αθνπζηηθφ (hands free), κε κπνπηφλ αθήο θαη ζα δηαζέηεη επηινγή ήρσλ 
θιήζεο, κπνπηφλ παληθνχ, ξχζκηζε έληαζεο θιήζεο – νκηιίαο, ρξψκαηνο, θσηηζκνχ.   

       
 

4. ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖ 
 
Σν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην ρψξν βάζε ηεο κειέηεο ππξαζθάιεηαο ζα παξακείλεη 
σο έρεη. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ νη ππξαληρλεπηέο θαη ε αληίζηνηρε θαισδίσζε 
ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα απνμεισζνχλ πξνζσξηλά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 
επαλαηνπνζεηεζνχλ ψζηε λα επαλέιζεη ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζή. Σα 
θαιψδηα πνπ ζπλδένπλ ηνπο ππξαληρλεπηέο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο κε ην ζχζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζράξεο αζζελψλ ξεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κήθνο 
ησλ πθηζηάκελσλ θαισδηψζεσλ δελ επαξθεί γηα ηελ φδεπζε ηνπ κέζσ ησλ ζραξψλ αζζελψλ 
ξεπκάησλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαισδηψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο 
ίδηνπ ηχπνπ θαιψδην ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο LYISY 2x1,5mm².  

 
 

5. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ – ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝ 
 
5.1 ΠΥΚΑΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 
 
Θα εγθαηαζηαζνχλ ζψκαηα ζέξκαλζεο ηχπνπ ΑΘΑΛ ή PANEL (ηζνδχλακεο ζεξκηθήο απφδνζεο) 
ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο θαη ζε ζέζεηο πνπ ζα επηιερζνχλ απφ ηελ 
Δπίβιεςε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνπηψλ θαη ησλ εμαεξηζηηθψλ απηψλ. πκπεξηιακβάλνληαη 
φιεο νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εμαξηήκαηα (ηαπ, καζηνί θηι.) θαη επεθηάζεηο ησλ 
ζσιελψζεσλ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο. 
 
Ζ ζχλδεζε ησλ ζσκάησλ ζέξκαλζεο κε ηηο ζηήιεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ραιθνζσιήλα Φ18. 
 
 

α/α ΥΧΡΟ ψκαηα Θέξκαλζεο 

1 Υψξνο Υεηξνπξγείνπ III/655/18 - III/655/18 

2 Γξαθείν Γηεπζπληή   III/655/14 

3 Γξαθείν Ηαηξψλ  III/655/16 

4 Γξαθείν Πξντζηακέλεο III/655/8 

 
 
 
 
 
 
 
 



Σα ζψκαηα ΑΘΑΛ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο DIN4703, απφ 
ραιπβδνέιαζκα ςπρξήο εμέιαζεο, κε έιεγρν ζηεγαλφηεηαο ζε πίεζε 6atm, ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα 
ζηνπο 200νC ζε ιεπθφ ρξψκα, κε ηέζζεξηο νπέο ζπεηξψκαηνο ´’’, κε αληίζηνηρν ζεη ζηεξίμεσο, ηάπα 
ζηεγαλνπνηήζεσο ´’’ θαη βαιβίδα εμαεξηζκνχ, πάρνο ιακαξίλαο 0,9mm. 
 
Θα γίλεη πιήξεο θαη δηεμνδηθφο έιεγρνο ησλ ζσιελψζεσλ ζέξκαλζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλσλ ζσκάησλ 
ζέξκαλζεο νξφθνπ θαη φιεο νη απαξαίηεηεο επηζθεπέο θαη πξνζαξκνγέο φπνπ δηαπηζησζεί φηη 
απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ ζσκάησλ ζέξκαλζεο.  
 

 
5.2 ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΑ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΞΝ SPLIT UNITS 
 
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πθηζηάκελα θιηκαηηζηηθά κνλάδεο ηχπνπ SPLIT UNITS 
ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα απνμεισζνχλ πξνζσξηλά. 
 
Κεηά ην ηέινο ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζίσλ ηα θιηκαηηζηηθά ζψκαηα ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζηηο 
ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Δπίβιεςε.  
 
πκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο θαη θαισδηψζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 

επαλεγθαηάζηαζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ηχπνπ split unit. Οη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ζα 
ηξνθνδνηεζνχλ ειεθηξηθά απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ειεθηξηθφ πίλαθα θιηκαηηζκνχ ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ 
Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ. 
 
 
6. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΑΔΟΗΥΛ 
 
6.1. ΓΔΛΗΘΑ 
 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ. 

 
Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα ηα ηζρχνλ επξσπατθφ πξφηππν θαη θαλνληζκφ ISO 7396 (1 & 2) θαη ην 
αληίζηνηρν ελαξκνληζκέλν ειιεληθφ πξφηππν  ΔΙΟΣ ΔΛ ISO 7396 (1 & 2) θαη ζε πιήξε αληηζηνηρία 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ΓΤ8/Β/νηθ/115301/26-08-2009 θαη ΓΤ8/Β/νηθ.49727/26-4-2010 
αλαθνξηθά κε ηε ζρεδίαζε, θαηαζθεπή θαη δηαδηθαζία δνθηκψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. 

 
6.2 ΞΝΠΡΑΘΚΝΠ Β’ ΠΡΑΓΗΝ ΔΙΔΓΣΝ - ΠΡΑΘΔΟΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΑΔΟΗΥΛ 
 
Θα εγθαηαζηαζεί έλαο (1) ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο δχν (2) 

ηαηξηθψλ αεξίσλ (νμπγφλνπ  ηαηξηθνχ αέξα 8bar) θαη θελνχ κε δχν (2) κεησηέο αλά αέξην (έλαο ζε 

ρξήζε θαη έλαο ζε εθεδξεία) γηα ηελ θάιπςε ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο θαη κειινληηθά ηνπ 
δηπιαλνχ Σκήκαηνο ΧΡΙ. 
 
Ο ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζέηεη 
αλαινγηθά αηζζεηήξηα έλδεημεο πίεζεο 4-20mA γηα ηε κέηξεζε θαη απεηθφληζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 
θάζε ηαηξηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ θελνχ.  
 
Ο ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζέηεη ηνπηθφ 
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring and alarm panel) - θσηνζήκαλζε γηα 
ηελ απεηθφληζε θαη έλδεημε ηνπ επηπέδνπ πίεζεο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ ππνζηαζκνχ (ρακειή, 
θαλνληθή, πςειή) θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηαζκνχ. 
 
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη ηθαλφηεηα ζχλδεζεο κε ζχζηεκα 

BMS ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιιν ηχπνπ Ethernet IP-based θαη πξνζζήθεο επαλαιήπηε γηα ηελ 
κεηαθνξά ησλ ιακβαλφκελσλ ελδείμεσλ ζε άιιν ρψξν (Control Room - ηάζε Αδειθήο - πλεξγείν 
Ζιεθηξνιφγσλ). 
 
Ο ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ζην 
δηάδξνκν ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ ζε ζέζε πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ πνπ ηξνθνδνηεί 
(Γλαζνρεηξνπξγηθφ Σκήκα) ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο Δπίβιεςεο κε εχθνιε πξφζβαζε γηα ηνλ 
έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε απηψλ. Ο ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο 
ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη επίηνηρνπ ηχπνπ. 



 
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring and alarm panel) θάζε 
ππνζηαζκνχ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζεί εληφο 
ηνπ ρψξνπ Υεηξνπξγείνπ ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζε ζεκείν πνπ ζα  θαη ζα δηαζπλδεζεί 
θαηάιιεια κε ηνλ αληίζηνηρν ππνζηαζκφ ηαηξηθψλ αεξίσλ.   
 
Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ππνζηαζκνχ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ 
αεξίσλ ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα θαηαζθεπαζηνχλ εμαξρήο ηα πξσηεχνληα δίθηπα 
ζσιελψζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνχ κε ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο θαη ηξνπνπνηήζεηο 
πνπ ζα απαηηεζνχλ. Θα εθηειεζηνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
πξσηεπφλησλ δηθηχσλ ηνπ ππνζηαζκνχ β’ ζηαδίνπ θαη ειέγρνπ θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηηο θεληξηθέο 
ζσιελψζεηο δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζηα θιηκαθνζηάζηα ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ ζηνλ 1ν φξνθν 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ ζα απαηηεζνχλ. Σν κήθνο ηεο φδεπζεο 
ησλ ζσιελψζεσλ ησλ πξσηεχνλησλ δηθηχσλ ζα είλαη πεξίπνπ 20 κέηξα γηα θάζε ηαηξηθφ αέξην θαη 
ην θελφ. 
  
Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ εμαξρήο ηα πθηζηάκελα δεπηεξεχνληα δίθηπα ζσιελψζεσλ ησλ ηαηξηθψλ 
αεξίσλ θαη ηνπ θελνχ κε ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο, ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο θαη πξνεθηάζεηο γηα 
ηελ ηξνθνδνζία φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ιήςεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ ηνπ. Σν κήθνο ηεο 

φδεπζεο ησλ ζσιελψζεσλ ησλ δεπηεξεπφλησλ δηθηχσλ ζα είλαη πεξίπνπ 25 κέηξα γηα θάζε ηαηξηθφ 
αέξην θαη ην θελφ.    

 
Γηα ηηο ζσιελψζεηο ησλ δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα 
δίθηπα δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ (ελδεηθηηθφο ηχπνο Talos Med) δηαθφξσλ δηαηνκψλ Φ10x0,7mm, 
Φ12x0,7mm θαη Φ15x0,7mm. 

 
 
6.3 ΔΞΗΡΝΗΣΔΠ ΙΖΤΔΗΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΑΔΟΗΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΣΥΟΝ 
 
Θα αληηθαηαζηαζνχλ νη επίηνηρεο ιήςεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ ζην ρψξν Υεηξνπξγείνπ ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο. 
 
πγθεθξηκέλα ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηέζζεξηο (4) επίηνηρεο ιήςεηο νμπγφλνπ ηχπνπ AFNOR NFS 90-
116, ηέζζεξηο (4) επίηνηρεο ιήςεηο ηαηξηθνχ αέξα 8bar θαη ηέζζεξηο (4) επίηνηρεο ιήςεηο θελνχ ηχπνπ 
AFNOR NFS 90-116. 
 

Οη αθξηβείο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ ιήςεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζην ρψξν ηνπ Υεηξνπξγείνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε θαη ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ ρεηξνπξγηθψλ 
θαξεθιψλ. 
 
 
6.4 TEXNIKΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΑΔΟΗΥΛ 

 
6.4.1.ΞΝΠΡΑΘΚΝΠ Β’ ΠΡΑΓΗΝ ΔΙΔΓΣΝ - ΠΡΑΘΔΟΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ 

ΑΔΟΗΥΛ 
 

Ο ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ζηα 
δεπηεξεχνληα δίθηπα ηνπ νμπγφλνπ, ηνπ πεπηεζκέλνπ ηαηξηθνχ αέξα 4bar θαη ηνπ θελνχ θαη ζα 
δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE.  
 
Ο ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα παξέρεη ζεκεία 
ειέγρνπ θαη απνκφλσζεο ηκεκάησλ ησλ δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ην ρψξν Υεηξνπξγείνπ ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο πνπ ηξνθνδνηεί.  
 
Ο ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη θαηάιιεινο  
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πηέζεσο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ISO 7396 (EN 737-3 θαη EN 738-2). 
 
Ο ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα εμππεξεηεί δχν (2) 

ηαηξηθά αέξηα (νμπγφλν , ηαηξηθφ αέξα 8bar) θαη θελφ γηα ην ρψξν Υεηξνπξγείνπ ηνπ 

Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο. 
 



Ο πίλαθαο ηνπ ππνζηαζκνχ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ γαιβαληζκέλν κεηαιιηθφ θπηίν πάρνπο 1.5mm ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ, ζα 
δηαζέηεη γαιβαληζκέλε κεηαιιηθή πφξηα πάρνπο 1.5mm ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε κε θιεηδαξηά θαη 
θαηάιιεια αλνίγκαηα γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ πίεζεο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνχ, 
ζα θέξεη θαηάιιειεο αλακνλέο θαη ππνδνρέο γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ηε 
ζηήξημή ηνπ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηηο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη αλεμίηειε πνιπθαξβνπληθή πηλαθίδα 
ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζκνχο ΔΛ 60601-1, κε ηελ νλνκαζία, κε ην ρξσκαηηζκφ θαη κε ην ρεκηθφ 
ζχκβνιν ηνπ αληίζηνηρνπ αεξίνπ. 
 
Ο πίλαθαο ηνπ ππνζηαζκνχ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα 
δηαζέηεη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν ησλ αεξίσλ πνπ 
ηξνθνδνηεί: 
 

 Γηα θάζε έλα απφ ηα ηαηξηθά αέξηα (νμπγφλν , ηαηξηθφ αέξα 4bar) δχν (2) κεησηέο πηέζεσο 

ζε παξάιιειε ζχλδεζε κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο δεπηεξνγελνχο πίεζεο θαηά βνχιεζε ζηα 
θαηάιιεια φξηα κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ. 
 Έλα (1) νξεηράιθηλν θίιηξν εηζφδνπ ζε θάζε κεησηήξα. 
 Έλα (1) καλφκεηξν ρακειήο πηέζεσο 0-16bar γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξσηνγελνχο πηέζεσο ζηελ 
είζνδν θάζε κεησηή γηα θάζε έλα απφ ηα ηαηξηθά αέξηα. 

 Έλα (1) καλφκεηξν ρακειήο πηέζεσο 0-10bar γηα ηνλ έιεγρν ηεο δεπηεξνγελνχο πηέζεσο ζηελ 
έμνδν θάζε κεησηή γηα θάζε έλα απφ ηα ηαηξηθά αέξηα. 
 Γχν (2) δηαθφπηεο On/Off ειέγρνπ θαη δηαθνπήο ηαηξηθψλ αεξίσλ, κηζήο ζηξνθήο, κε 
νξεηράιθηλν ζψκα θαη θιάληδεο απφ PTFE ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν αληίζηνηρα θάζε κεησηή πίεζεο 
γηα θάζε έλα απφ ηα ηαηξηθά αέξηα. 

 Κία (1) εθεδξηθή ιήςε εθηάθηνπ αλάγθεο ANFOR (GS) γηα θάζε ηαηξηθφ αέξην (νμπγφλν , 

ηαηξηθφ αέξα 8bar). 
 Έλα (1) δηαθφπηε On/Off ειέγρνπ θαη δηαθνπήο θελνχ, κηζήο ζηξνθήο, κε νξεηράιθηλν ζψκα θαη 
θιάληδεο απφ PTFE. 
 Έλα (1) θελφκεηξν -1…0 bar γηα ηνλ έιεγρν ηεο πηέζεσο ηνπ θελνχ 

 Γηα θάζε έλα απφ ηα ηαηξηθά αέξηα (νμπγφλν , ηαηξηθφ αέξα 8bar) έλα αλαινγηθφ αηζζεηήξην 

πηέζεσο 0 …16bar, 0…20mA, πξνγξακκαηηδφκελν θαη αθξίβεηαο FS ±0,5% 
 Γηα ην θελφ έλα αλαινγηθφ αηζζεηήξην πηέζεσο -1…0 bar, 0…20mA, πξνγξακκαηηδφκελν θαη 
αθξίβεηαο FS ±0,5% 
 
Όια ηα αλσηέξσ αλαινγηθά αηζζεηήξηα ηνπ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο 

πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζπλδεζνχλ ζηα αληίζηνηρα ηνπηθά ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 
ζπλαγεξκνχ ππνζηαζκνχ. 
 
Παξαηήξεζε: χκθσλα κε ηηο λέεο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη 
θελνχ θαη ζπζηήκαηα απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ (Απφθαζε Δγθξίζεσο: 
ΓΤ8/Β/νηθ.115301/26-08-2009) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, φινη νη ζηαζκνί ππνβηβαζκνχ πίεζεο πξέπεη 
λα δηαζέηνπλ δηπιή δηάηαμε κεησηψλ γηα θάζε αέξην θαη γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο 
ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ (λνζειεία, εληαηηθή, ρεηξνπξγεία θιπ.). 
 
 
6.4.2 ΡΝΞΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΛΑΓΔΟΚΝ ΞΝΠΡΑΘΚΝ 
ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΑΔΟΗΥΛ 
 
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηνλ έιεγρν απφ απφζηαζε ηεο 
δηαθπκάλζεσο ησλ νξίσλ ηεο πηέζεσο (κέγηζην - ειάρηζην) ζα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, πέληε (5) 
ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ (Ο2 – Λ2Ο – Air – Air 800 – CO2 - VAC), θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε 
ην πξφηππν ISO 7396 (ΔΛ737-3) θαη πιήξεο ηξνθνδνηηθνχ 220/24V κε δηπινχο κεηαζρεκαηηζηέο 
απνκφλσζεο.  
 
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη δηεπζπλζηνδνηνχκελν (Ethernet IP- 
based) θαη θαηάιιειν γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν LAN. 
 
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) αλαινγηθέο 
εηζφδνπο γηα ηε ζχλδεζε αηζζεηεξίσλ (transducers) θαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ςεθηαθέο εηζφδνπο 
γηα ηε ζχλδεζε αηζζεηεξίσλ (switches). 
 



Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) 
ςεθηαθέο εμφδνπο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ είηε κε δεχηεξν ηνπηθφ ζχζηεκα είηε κε θεληξηθφ ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ είηε κε ζχζηεκα BMS. 
 
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε νζφλε πγξψλ 
θξπζηάιισλ (LCD Display) επί ηεο νπνίαο κεηαθέξνληαη ζπλερψο νη ηηκέο ησλ πηέζεσλ ησλ αεξίσλ ή 
ε θαηάζηαζε ησλ πηέζεσλ ησλ αεξίσλ (ρακειή – θαλνληθή – πςειή)  αλάινγα κε ηα αηζζεηήξηα πνπ 
είλαη εθνδηαζκέλνη ν πίλαθαο ηνπ ππνζηαζκνχ θαη κελχκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο/ζπλαγεξκνχ απηνχ. 
 
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη νπηηθά θαη αθνπζηηθά κέζα 
ελδείμεσο θαηάζηαζεο/ζθάικαηνο/ζπλαγεξκνχ. πγθεθξηκέλα ζα δηαζέηεη ηξία (3) led γηα ηελ 
έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο πίεζεο ηνπ θάζε αεξίνπ (ρακειή – πςειή ζε θφθθηλν ρξψκα θαη θαλνληθή ζε 
πξάζηλν ρξψκα) θαη βνκβεηή αλαγγειίαο ζθάικαηνο/ζπλαγεξκνχ. Θα δηαζέηεη κπνπηφλ ζίγαζεο ηνπ 
ερεηηθνχ ζπλαγεξκνχ (silence button) θαη ιεηηνπξγία επαλαθνξάο ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο κεηά απφ 
15’ γηα ηελ ππελζχκηζε ηεο κε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο.   
 
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη Test Button (Self Diagnostics) γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 
Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη απεπζείαο θαη ελαιιαθηηθά κε αλαινγηθά 
αηζζεηήξηα (transducers 4-20mA) θαη ςεθηαθά αηζζεηήξηα (pressure switches Οn/Off)  γηα λα έρνπκε 
ελδείμεηο πίεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην LCD display ηνπ ζηαζκνχ ππνβηβαζκνχ. 
 
Κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο κνλάδαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα 
είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ ηχπνπ θαη ησλ νξίσλ ησλ αηζζεηεξίσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ 
κελπκάησλ ζθαικάησλ/ζπλαγεξκνχ. 
 
Οη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ζε ζπλδεζκνινγία NC (Normally Closed) έηζη ψζηε λα γίλνληαη 
αληηιεπηέο νη αζηνρίεο ζηελ ζπλδεζκνινγία ή ε δηαθνπή ζχλδεζεο. Ζ αζηνρία ησλ αηζζεηεξίσλ ζα 
γίλεηαη αληηιεπηή κε αληίζηνηρε έλδεημε ζηελ νζφλε LCD θαη ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά led. 
 
Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα έρεη 
δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ζπγθεληξσηηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, επαλαιήπηε 
ζεκάησλ (repeater) θαη ζπζηήκαηνο BMS. 

 
Ρηλεπιηήρηζη πίνακα ηοπικού ζσζηήμαηος παρακολούθηζης και ζσναγερμού 
 
Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλνο κε RJ45/10Σ connector γηα TCP/IP ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο πιαθεηψλ (ηνπηθέο – 
επαλαιήπηεο) θαη ζα έρεη δπλαηφηεηα ηειεπηηήξεζεο θαη ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ πιαθεηψλ.  
 
Ζ θάζε πιαθέηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε δηθφ ηεο IP address θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην θπζηθφ 
δίθηπν data ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπο αιιά κε άιιε 
δηαθνξεηηθή subnet musk (192.168.*.*). 
 
Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη 
πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ηχπνπ Ethernet κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ φιεο νη 
ελδείμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ (έλδεημε πίεζεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ επηηεξνχκελνπ αεξίνπ, ζθάικαηα πςειήο ρακειήο πίεζεο αεξίνπ, ζθάικα 
αηζζεηεξίνπ) θαη λα κεηαθεξζνχλ ζην ζχζηεκα επηηήξεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ (BMS), κε κνλαδηθή 
πξνυπφζεζε ηε δηαζχλδεζε ηνπ πίλαθα κε ην δίθηπν data ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ 
λνζνθνκείνπ. 
 
Θα εθηειεζηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη έιεγρνη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ 
παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο.  
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηαηξηθψλ 
αεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
δνθηκέο θαη ειέγρνπο γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

   



7. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΟΔΠΖΠ - ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 
 
7.1. ΓΔΛΗΘΑ 
 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ. 

 
Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ζα εμππεξεηεί ηνπο 
αθφινπζνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο: 

 

α/α ΥΧΡΟ  

1 Υψξνο Υεηξνπξγείνπ Υεηξνπξγηθέο Έδξεο Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο 
(4) 

Λεξνρχηεο ηχπνπ θιεηζηήο ιάληδαο (1) 

2 Θνπδίλα Λεξνρχηεο (1) 

 

7.2. ΓΟΔΠΖ 
 

    Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο ζα αλαθαηαζθεπαζηεί πιήξσο απφ ηηο πιεζηέζηεξεο θεληξηθέο ζηήιεο (ή 
ζπιιέθηεο) δηαλνκήο ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ κέρξη ηνπο παξαπάλσ πδξαπιηθνχο ππνδνρείο πνπ ζα 
εμππεξεηεί. ηελ αλαρψξεζε ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηηο θεληξηθέο ζηήιεο (ή ζπιιέθηεο) ζα 
ηνπνζεηεζνχλ βαιβίδεο δηαθνπήο. 

Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ επελδεδπκέλν ραιθνζσιήλα Φ15x1.0 θαηάιιειν 
γηα εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο θαη ζχκθσλν κε ην ΔΛ1057. 

Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο πξνο ηηο ρεηξνπξγηθέο έδξεο ζα παξέρεη κφλν θξχν λεξφ ρξήζεο. 

Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο πξνο ηνπο λεξνρχηεο ζα παξέρεη θξχν θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο. 

ηνπο λεξνρχηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηλνχξηεο αλακηθηηθέο κπαηαξίεο δεζηνχ/θξχνπ λεξνχ (ζπλνιηθά 
3 ηεκάρηα).  

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ χδξεπζεο απφ ηηο ζηήιεο χδξεπζεο κέρξη ηηο ιήςεηο ησλ 
πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ζα θαηαζθεπαζηεί εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο. Οη ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη κε 
θαηάιιεια ζηεξίγκαηα ζε κφληκα νηθνδνκηθά ζηνηρεία αλά 3κ πεξίπνπ. Θαηά ηε ζηήξημε ησλ 
ζσιελψζεσλ ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ησλ 
επηκεθχλζεψλ ηνπο ιφγσ ζπζηνιψλ-δηαζηνιψλ.  

Πξηλ απφ θάζε πδξαπιηθφ ππνδνρέα ηφζν γηα ην δεζηφ φζν θαη γηα ην θξχν λεξφ ζα ηνπνζεηεζεί 
νξεηράιθηλνο δηαθφπηεο απνκφλσζεο. Ζ ζχλδεζε ησλ αλακηθηήξσλ ζα γίλεη κε νξεηράιθηλνπο 
επηρξσκησκέλνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ 11mm. 

 

7.2.1. ΒΑΙΒΗΓΔΠ ΓΗΑΘΝΞΖΠ 
 
Ζ νλνκαζηηθή πίεζε φισλ ησλ βαιβίδσλ ζα είλαη 10bar. Οη βαιβίδεο ζα είλαη ηχπνπ ζθαίξαο (ball 
valves) κε ζηξεθφκελν ζηέιερνο, θαηά DIN 3844-ND 16, θνριησηέο, νξεηράιθηλεο, κε έδξα απφ 
TEFLON θαηάιιειεο γηα ζεξκφ λεξφ.  

     

7.2.2. ΑΛΑΚΗΘΡΖΟΔΠ ΛΔΟΝΣΡΥΛ 
 

 Θα είλαη δηακέηξνπ 1/2" ή 3/4", νξεηράιθηλνη, επηρξσκησκέλνη, ηχπνπ εζσηεξηθήο αλάκημεο, 
θαηάιιεινη γηα εγθαηάζηαζε πάλσ ζην ληπηήξα ή πάλσ ζηνλ ηνίρν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζηξεθφκελνπ 
ξάκθνπο ηνπ αλακηθηήξα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρεο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ληπηήξα ή λεξνρχηε πνπ 
εμππεξεηεί. Οη ρεηξνιαβέο ησλ δηαθνπηψλ ηχπνπ "ζηαπξφο" ζα θέξνπλ ελδεηθηηθφ ζήκα ηνπ 
πξννξηζκνχ ηνπο. Οη αλακηθηήξεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ξνδέηεο επηθάιπςεο ησλ ζέζεσλ 
πξνθεηκέλνπ γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. 

 
 
 



7.3. ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ 
 

    Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο ζα αλαθαηαζθεπαζηεί πιήξσο απφ ηηο πιεζηέζηεξεο ζηήιεο απνρέηεπζεο 
ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ κέρξη ηνπο παξαπάλσ πδξαπιηθνχο ππνδνρείο πνπ ζα εμππεξεηεί.  

Ζ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC 6 Atm.  

Όιεο νη νξηδφληηεο ζσιελψζεηο απνρέηεπζεο ζα έρνπλ θιίζε 3% θαη ζηηο αιιαγέο θαηεχζπλζεο ζα 
πξνβιέπνληαη ηάπεο θαζαξηζκνχ. 

Θα θαηαζθεπαζηνχλ ηα νξηδφληηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο έδξεο ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο κήθνπο πεξίπνπ 10κ πξνο ηελ πιεζηέζηεξε ζηήιε απνρέηεπζεο ηνπ 
Οθηαψξνθνπ θηηξίνπ κε ζσιελψζεηο Φ40. 

Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα νξηδφληηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο απφ ηνπο λεξνρχηεο ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο πξνο ηελ πιεζηέζηεξε ζηήιε απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο Φ40. 

Ζ φδεπζε ησλ νξηδφληησλ ζσιελψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί είηε θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο (ζηελ νξνθή ηνπ ηζνγείνπ) είηε πάλσ απφ ην δάπεδν ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε φδεπζε πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ απφ ην δάπεδν 
ηα νξαηά ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ ζα θαιπθζνχλ απφ θνχηειν γπςνζαλίδαο κε θαηάιιειε 
πξφβιεςε γηα ηε ζχλδεζε ησλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζχλδεζή ηνπο ζην 
απνρεηεπηηθφ δίθηπν).    
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α/α Δίδος εργαζίας  Κονάδα 
μεηρήζεφς 

Ξοζόηηηα  

1 Απνμειψζεηο θαη απνκάθξπλζε 
απνμεισζέλησλ  πιηθψλ 

Θ.Α 1 

2 Πιαζηηθφ δάπεδν PVC λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ η.κ. 40,00 

3 Θεξακηθά πιαθίδηα δαπέδνπ η.κ. 35,00 

4 Θεξακηθά πιαθίδηα ηνίρνπ η.κ. 3,00 

5 Φεπδνξφθε κεηαιιηθφ ζχζηεκα αλαξηήζεσο 
θαη έηνηκεο πιάθεο γπςνζαλίδαο κε επέλδπζε 
βηλπιηθήο ηαπεηζαξίαο θαη κε αληηκηθξνβηαθή 
επεμεξγαζία.  

η.κ 72,00 

6 Θαηαζθεπέο απφ γπςνζαλίδα ζε ζρήκα 

θνιψλαο/δνθαξηνχ κε ζπξίδα επίζθεςεο γηα 
ηελ θάιπςε Ζ/Κ ζσιελψζεσλ 

ΘΑ 1 

7 Υξσκαηηζκνί ηνηρνπνηίαο  η.κ 210,00 

8 Φάζα πξνζηαζίαο ηνηρνπνηίαο πιάηνπο 200mm 
πάρνπο 1,5mm, ζε κνξθή "ηαηλίαο", απφ 
έγρξσκν PVC, ηνπνζεηνχκελε κε επηθφιιεζε 
επί ηεο ηνηρνπνηίαο κε αθξπιηθή θφιια. 
(ζην ρψξν ησλ γξαθείσλ ηαηξψλ θαη 
δηεπζπληή)  

κ 20,00 

9 Γξνκηθή ηνηρνπνηία απφ γπςνζαλίδα πάρνπο 
12mm θαη δηαζηάζεσλ 11,00κ x 3,00κ (κήθνο 
x χςνο),  κε θεγγίηε χςνπο 0,60κ απφ 
αινπκηλέλην πιαίζην 
(αθνξά ην ηκήκα ηνηρνπνηίαο ηνπ 
Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο πξνο ην 
δηάδξνκν ηνπ 1νπ νξφθνπ)  

η.κ 33,00 

10 Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο γηα ηε 
δηακφξθσζε ηνπ γξαθείνπ δηεπζπληή 
δηαζηάζεσλ 2,70m X 2,50m (πιάηνο x χςνο). 

η.κ 7,00 

11 Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο γηα ηε 
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θνπδίλαο δηαζηάζεσλ 
1,00m X 3,00m (πιάηνο x χςνο).  

η.κ 3,00 

12 ΘΟΔΠ 
  

12.1 Θχξα, κνλφθπιιε, πξεζαξηζηή, κε θάζα απφ 
MDF, κε επηθάιπςε LAMINATE, αλνηγφκελε, 
δηαζηάζεσλ 0,70κ x 2,20κ πεξίπνπ (Θνπδίλα) 

ηεκ 1 

12.2 Θχξα, κνλφθπιιε, πξεζαξηζηή, κε θάζα απφ 
MDF, κε επηθάιπςε LAMINATE, ζπξφκελε, 
δηαζηάζεσλ 0,80κ x 2,20κ πεξίπνπ (Γξαθεία 

Γηεπζπληή - Πξνηζηακέλεο) 

ηεκ 2 

12.3 Θχξα, κνλφθπιιε, αλνηγφκελε, πξεζαξηζηή, 
κε θάζα απφ MDF, κε επηθάιπςε LAMINATE, 
αλνηγφκελε, δηαζηάζεσλ 0,90κ x 2,20κ 
πεξίπνπ (Γξαθείν Ηαηξψλ) 

ηεκ 1 



α/α Δίδος εργαζίας  Κονάδα 

μεηρήζεφς 

Ξοζόηηηα  

12.4 Θχξα, κνλφθπιιε, αλνηγφκελε, πξεζαξηζηή, 
κε θάζα απφ MDF, κε επηθάιπςε LAMINATE, 
αλνηγφκελε, δηαζηάζεσλ 1,10κ x 2,20κ 
πεξίπνπ (Δίζνδνο Σκήκαηνο) 

ηεκ 1 

12.5 Θχξα, κνλφθπιιε, ζπξφκελε, πξεζαξηζηή, κε 
θάζα απφ MDF, κε νδεγφ κε επηθάιπςε 
LAMINATE, ζπξφκελε δηαζηάζεσλ 1,10κ x 
2,20κ πεξίπνπ (Υψξνο Δπεκβάζεσλ) 

ηεκ 1 

13 ΛΗΞΡΖΟΔΠ - ΛΔΟΝΣΡΔΠ 
  

13.1 Δπηδαπέδην αλνμείδσην εξκάξην, θιεηζηφ, κε 
ξάθη αληνρήο, κε δχν (2) λεξνρχηεο (ηχπνπ 
θιεηζηήο ιάληδαο κε γνχξλα) θαηαζθεπαζκέλν 
απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ελδεηθηηθψλ 
δηαζηάζεσλ 120x70x85 (cm), κε ηέζζεξα 

ξπζκηδφκελα πφδηα θαζ’ χςνο, δηαζηάζεηο 
λεξνρχηε πεξίπνπ 40x40x20 (cm) θαη δχν (2) 
πνξηάθηα (Υψξνο Δπεκβάζεσλ) 

ηεκ 1 

13.2 Δξκάξην επηδαπέδην κε πάγθν ηχπνπ 
ληνπξνπάι, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 
130x50x80 (cm), κε ληνπιάπηα, κεηαιιηθά 
ρεξνχιηα , έλα (1) λεξνρχηε, έλζεην, inox, ιείν 
ζαηηλέ ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 80x45 (cm) θαη 
κηαο (1) γνχξλαο ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 
40x35x15 (cm).   

ηεκ 1 

13.3 Αμεζνπάξ ληπηήξσλ (θαζξέπηεο, ραξηνζήθεο, 
δνρεία ζαπνπληνχ θηι.) 

ΘΑ 1 

14 Κεηαιιηθά ζηφξηα αινπκηλίνπ απνηεινχκελα 
απφ αλσθάζη, θαησθάζη, θχιια αινπκηλίνπ 
16mm, κεραληζκνχο αλφδνπ-θαζφδνπ-

πεξηζηξνθήο, βαξίδη θαη ζθαιέηεο  

η.κ. 15,00 

15 Πηλαθίδεο ζήκαλζεο ρψξσλ 20x15 (cm) απφ 
πξνθίι αινπκηλίνπ θαη εμαξηήκαηα PVC 

ηεκ 5 

 ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΑ 
  

1 Αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 
ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ 

ΘΑ 1 

2 Αλαθαηαζθεπή πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο θαη 
εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο (ζσιελψζεηο, 
ιήςεηο θαη απνρέηεπζε ρεηξνπξγηθψλ 
θαξεθιψλ, βάλεο δηαθνπήο, αλακηθηηθέο 
κπαηαξίεο λεξνρπηψλ-ληπηήξσλ θηι.)  

ΘΑ 1 

3 Θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο 
(σιελψζεηο ραιθνζσιήλα, ζψκαηα 
ζέξκαλζεο, δηαθφπηεο θηι.) 

ΘΑ 1 

4 Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε 
θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 

ΘΑ 1 

5 Αλαθαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ΘΑ 1 

6 Γχν (2) ηνπηθά ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ ρψξνπ 
γξαθείνπ ηαηξψλ θαη θνπδίλαο (εμαεξηζηήξαο, 
αεξαγσγνί,  ζηφκηα θηι.)  

ΘΑ 1 



α/α Δίδος εργαζίας  Κονάδα 

μεηρήζεφς 

Ξοζόηηηα  

7 χζηεκα ζπξνηειεφξαζεο θαη ειέγρνπ 
πξφζβαζεο. 

Σεκ 1 

8 Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε 
ππξαληρλεπηψλ 

ΘΑ 1 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


