ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ-ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ
ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΧΛ
Σαρ. Γ/λζε:
Βαζ. νθίαο 114
Σ.Θ.:
115 27
Πιεξνθνξίεο: ΥΑΛΑΛΗΑ ΔΙΔΛΖ
Σει.:
2132088715
Fax:
2132088716
Email:

Αζήλα,
Α.Π.: 6840/3-5-2019
ΠΡΟ: Κάθε Δνδιαθερόμενο

lenach@hippocratio.gr

ΘΔΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
αλαθαίληζεο ησλ Ηαηξείσλ ΧΡΙ ( ΣΔΠ θαη ΣΔΗ) 1oξφθνπ ηνπ θηηξίνπ Β ηνπ ΓΛΑ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»
(CPV:45454100-5 Δξγαζίεο αλαθαίληζεο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 42.293,92 ζπκπ/λνπ ΦΠΑ κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε ηηκή)»
ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»

Έρνληαο ππφςε:
1.

Σνλ Λ 4542/2018 ( ΦΔΘ 95/Α/1-6-2018) « Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο»
2. Σνλ Λ.4472/2017 ( ΦΔΘ Α’ 74/19-5-2017) ΚΔΡΟ Γ’ « Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο
Πξνκεζεηψλ πγείαο γηα ηελ θεληξηθνπνίεζε πξνκεζεηψλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο Φνξέσλ»
3. Σνλ Λ.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ»
[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] φπσο ηζρχεη.
4. Σν Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη
Άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
5. Σν Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
6. Σνλ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»
7. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.34394/13.05.2016 Θνηλή Τπνπξγηθή « Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην Γεληθφ
Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», αξκνδηφηεηαο ηεο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο (ΦΔΘ
250/ΤΟΓΓ/19.05.2016
9. Σελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απφθαζε Γ.. κε (ΑΓΑ:75Ε04690Χ-4ΦΓ) πεξί Κεηαβίβαζε
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Λ. Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ».
10. Ζ ππ. αξ. 8355/25-5-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ.
11. Σν ππ. αξ. 3707/6-3-2019 πξαθηηθφ ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή
χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
12. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΛΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
1. Σε δηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
αλαθαίληζεο ησλ Ηαηξείσλ ΧΡΙ ( ΣΔΠ θαη ΣΔΗ) 1oξφθνπ ηνπ θηηξίνπ Β ηνπ ΓΛΑ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»
(CPV:45454100-5 Δξγαζίεο αλαθαίληζεο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 42.293,92 ζπκπ/λνπ ΦΠΑ κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε ηηκή) φπσο
απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ 3707/6-3-2019 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Λνζνθνκείνπ www. Hippocratio.gr (Θέκαηα ΠξνκεζεηψλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεχζεηο)
3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο.
4.

Οη

ελδηαθεξφκελνη
18-5-2019

κπνξνχλ

Ζκέξα

λα

ΑΒΒΑΣΟ

απνζηείινπλ

ηηο

παξαηεξήζεηο

ηνπο

κέρξη

ηηο

θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:

lenach@hippocratio.gr.
5. Σν Λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα απνθαζίζεη
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Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

πλ:
1.Σν ππ. αξ 3707/6-3-2019 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1.Τπνδηεπζχληξηα Οηθνλνκηθνχ
2. Σκήκα Πξνκεζεηψλ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο
γηα ηελ αλαθαίληζε θαη αλαδηαξξχζκηζε ηνπ ΧΡΙ – ΣΔΠ Σκήκαηνο ζηνλ 1ν Όξνθν ηνπ Οθηαψξνθνπ
Θηηξίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
1.1 ΑΠΟΞΗΛΧΔΙ- ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ
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:


ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο, δηαδξφκνπο ηαηξεία θιπ. ζα γίλεη θαζαίξεζε ππάξρνπζαο
επέλδπζεο ηεο ηνηρνδνκήο απφ γπςνζαλίδεο, φπνπ απηέο έρνπλ θζαξεί (έρνπλ ππνζηεί θξνχζεηο ή
πγξαζίεο ή έρνπλ δηαηξηζεί) ή έρνπλ απνζπλαξκνινγεζεί ζηηο γσλίεο ηνπο θιπ. Δπίζεο ζα
απνςηιψλνληαη φια ηα πξνεμέρνληα πιηθά θαη άιια (ζσιελψζεηο, δίθηπα, θιπ.) πνπ θξίλνληαη
άρξεζηα θαη ζα απνκαθξχλνληαη.



Θαζαίξεζε δξνκηθήο ηνηρνπνηίαο δηαζηάζεσλ 3,10mx3,15m πεξίπνπ ζην ρψξν εηζφδνπ ηνπ
ηκήκαηνο. Πεξηκεηξηθά απηνχ ζα γίλεη απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ κε ηζηκεληνθνλίακα θαη ηειηθή
δηαζηαχξσζε καξκαξνθνλίακαηνο.



Απνμήισζε πιαθηδίσλ ζηνπο πγξνχο ρψξνπο 15,00m² πεξίπνπ (WC, ρψξνη πιχζεσλ θαη ζηνλ πάγθν
κε γνχξλα πνπ βξίζθεηαη ζην Δμεηαζηήξην 1 (Δπείγνληα). ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη θαζαξηζκφο θαη
απφμεζε φισλ ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ θαη εμνκάιπλζε απηψλ κε απνθαηάζηαζε ησλ
επηρξηζκάησλ. Δπίζεο ζα γίλεη πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο ζην ρψξν WC γηα ηελ ηνπνζέηεζε
λένπ δαπέδνπ. Ζ επηθάλεηα, πάλσ ζηελ νπνία ζα επηθνιιεζνχλ ηα λέα πιαθάθηα, ζα πξέπεη λα είλαη
απφιπηα ιεία, επίπεδε, θαζαξή θαη ζηεγλή, ρσξίο θαηάινηπα πιηθψλ



Απνμήισζε φισλ ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαζψο θαη ησλ εηδψλ
πγηεηλήο ζην ρψξν ηνπ WC.



Απνμήισζε πάγθνπ εξγαζίαο ΚxYxB (1.60mx0,80mx0,60m) ζηνλ ρψξν ηνπ Αθνπνγξάθνπ θαη
απνθαηάζηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο.



Απνμήισζε δηπινχ αλνμείδσηνπ λεξνρχηε κεηά ληνπιαπηνχ ζηνλ ρψξν ηνπ Αθνπνγξάθνπ θαη ηνπ
Δμεηαζηεξίνπ ΖΓΛ - δπν (2) ηεκάρηα.



Απνμήισζε μχιηλσλ παξαζχξσλ ζηνλ δηάδξνκν δηαζηάζεσλ 1,50mx0,90m ηεκάρηα - δπν (2)
ηεκάρηα.



Απνμήισζε παξαζχξνπ ζην ρψξν WC δηαζηάζεσλ 1,20mx1,70m.



Απνμήισζε έμη (6) πθηζηακέλσλ μχιηλσλ θαζψλ κεηά ησλ ζπξψλ ηνπο θαη απνθαηάζηαζε ησλ
επηθαλεηψλ ηνηρνπνηίαο πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ.



Απνμήισζε θα απνκάθξπλζε πθηζηακέλεο μχιηλεο θαηαζθεπήο ζηελ είζνδν ηνπ ΧΡΙ Σκήκαηνο
δηαζηάζεσλ 1,70x1,60m .



Απνμήισζε εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ (επάιιεισλ παξαζχξσλ αινπκηλίνπ):
α. Δμεηαζηήξην 1 (Δπείγνληα) : πλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 3,70mx1,60m,
β. Δμεηαζηήξην 2 (Αθνπνγξάθνο) : πλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 4,50mx1,60m
γ. Δμεηαζηήξην 3 (ΖΓΛ): πλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 5,40x1,60m.

Δάλ παξαηεξεζνχλ καξκαξνπνδηέο ζπαζκέλεο ή ξαγηζκέλεο απηέο ζα απνμεισζνχλ πξνθεηκέλνπ λα
αληηθαηαζηαζνχλ.



Θαζαίξεζε ςεπδνξνθήο δηαδξφκνπ κεηά ηνπ ζθειεηνχ αλάξηεζεο ηεο θαη απνκάθξπλζε πιηθψλ
θαζαίξεζεο - 17,00m² πεξίπνπ.



Θα πξαγκαηνπνηεζεί πξνζεθηηθή θαη επηκειήο απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ θξεκαζηψλ εξκαξίσλ,
ηνπ αλνμείδσηνπ πάγθνπ εξγαζίαο (1,60x0,85x0,60m) θαη ηνπ δηπινχ αλνμείδσηνπ λεξνρχηε
(1,75x0,60x0,80m) ζην ρψξν ηνπ Δμεηαζηεξίνπ 1 (Δπείγνληα) θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ
ζηνλ ίδην ρψξν ζηηο λέεο ζέζεηο απηψλ.

1.2 ΓΑΠΔΓΑ
1.2.1 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΑΠΔΓΟΤ PVC
ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο εθηφο ηνπ ρψξνπ WC ζα ηνπνζεηεζεί πιαζηηθφ δάπεδν PVC
θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, νκνγελέο, ηνπνζεηεκέλν κε
θνξδφληα απνθφιιεζεο θαη κε ζνβαηεπί ηνπ ίδηνπ πιηθνχ. Ζ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ καδί κε ηα ζνβαηεπί
είλαη πεξίπνπ 110,00m2.
πγθεθξηκέλα ζα εθηειεζηνχλ νη αθφινπζεο εξγαζίεο:
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 ησλ ρψξσλ 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 θχια 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 ηελ πεξίζζηά ηνπ θαη ην ηειηθφ
απνηέιεζκα είλαη φηη ηα κέρξη πξφηηλνο δηαθνξεηηθά ξνιά πιαζηηθνχ δαπέδνπ, γίλνληαη πιένλ έλα ζψκα,
ρσξίο λα ππάξρεη αλάκεζά ηνπο εζηία αλάπηπμεο κηθξνβίσλ, αθνχ ζθνπγγαξίδνληαη εχθνια θαη
απνηειεζκαηηθά.
Θα δηακνξθσζεί ζνβαηεπί επί ηεο ηνηρνπνηίαο ησλ ζαιάκσλ κε δηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δαπέδνπ. Ζ
δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο:
Θα ηνπνζεηεζεί κηα βάζε δηακφξθσζεο ζηε γσλία έλσζεο ηνπ δαπέδνπ κε ηνλ ηνίρν ψζηε λα δψζεη
ηελ θαηάιιειε θακππιφηεηα ζην πιαζηηθφ δάπεδν. Σν ίδην ην δάπεδν ζα ζηξίβεη κε θακπχιε γηα 10cm
πεξίπνπ πάλσ ζηνλ ηνίρν. Σν δάπεδν πνπ έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί ζην ζάιακν 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).
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 εξγνζηαζίνπ.
1.2.2 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΚΔΡΑΜΙΚΧΝ ΠΑΛΑΚΙΓΙΧΝ
ηνλ ρψξν ηνπ WC ζα γίλεη επίζηξσζε κε θεξακηθά πιαθίδηα α’ πνηφηεηαο (πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο
30Υ30cm.) έγρξσκα, αληηνιηζζεηηθά κε καη επηθάλεηα, κεδεληθήο πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο, αληνρήο ζε
απφηξηςε “GROUP4”. Σα πιαθίδηα ζα έρνπλ κεγάιε κεραληθή αληνρή θαη ηε κέγηζηε αληίζηαζε ζε θάζε
είδνπο θζνξά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
Θα ηνπνζεηεζνχλ κε αξκνχο 1mm., ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450θ ηζηκέληνπ ή κε θφιια
ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ζε θαιά θαζαξηζκέλε επηθάλεηα. Σν ζηνθάξηζκα ησλ αξκψλ ζα
γίλεη ηελ επνκέλε ηεο ηνπνζέηεζεο κε ζπάηνπια απφ ιάζηηρν θαη ζα επαθνινπζήζεη επνμεηδηθφ πιηθφ,
ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα.
Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ, νη επηθάλεηεο πξνο επίζηξσζε ζα πεξαζηνχλ κε αζθαιηζηηθφ
βεξλίθη γηα λα δεκηνπξγεζεί θξάγκα πδξαηκψλ. ηνλ αξκφ ηεο γσλίαο ηνπ δαπέδνπ κε ηνπο ηνίρνπο ζα
ηνπνζεηεζεί θνξδφλη αθξψδνπο πιηθνχ θαη ζηεγαλνπνηεηηθή καζηίρα.
Θα γίλεη έιεγρνο θαη έγθξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιαθηδίσλ πξηλ ηνπνζεηεζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε. Οη
απνρξψζεηο, δχλαηαη λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία.

1.3 ΦΔΤΓΟΡΟΦΔ
ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ ζα θαηαζθεπαζηεί λέα ςεπδνξνθή κε κεηαιιηθφ
ζχζηεκα αλαξηήζεσο θαη έηνηκεο πιάθεο γπςνζαλίδαο.
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 KNAUF 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 απνηειείηαη 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 ζηε 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.
Δηδηθά γηα ην ρψξν ηνπ WC ε ςεπδνξνθή ζα θαηαζθεπαζηεί κε γπςνζαλίδα αλζπγξνχ ηχπνπ πνπ ζα
δηαζέηεη ζπξίδα επίζθεςεο.
1.4 ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ
1.4.1 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΓΤΦΟΑΝΙΓΑ
Θα θαηαζθεπαζηεί λέν ρψξηζκα απφ δηπιή γπςνζαλίδα, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηάηαμε ηνπ ρψξνπ
κεηαμχ ρψξνπ Δηζφδνπ θαη Δμεηαζηεξίνπ 1 (Δπείγνληα) θαη ζα θιεηζηνχλ ηα παξάζπξα ζηνλ δηάδξνκν
ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ δηαζηάζεσλ 1,50mx0,90m – δχν (2) ηεκάρηα.
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.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνηρνδνκήο 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.
1.4.2 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΔΤΣΟΓΟΚΑΡΧΝ-ΦΔΤΣΟΚΟΛΧΝΧΝ ΑΠΟ ΓΤΦΟΑΝΙΓΑ
ηνπο ρψξνο ηνπ ΧΡΙ-ΣΔΠ Σκήκαηνο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ςεπηνδφθαξα θαη ςεπηνθνιψλεο ζε δηάθνξα
ζεκεία θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο απφ 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
πεξίπνπ.

30 κ.κ.

1.4.3 ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΜΔ ΚΔΡΑΜΙΚΧΝ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ
Θα γίλεη επέλδπζε ηνίρσλ ζε φινπο ηνπ πγξνχο ρψξνπο:
α) Υψξνο WC θαη κέρξη έσο χςνο 240cm,
β) Δπί ηεο ηνηρνπνηίαο φπνπ ππάξρνπλ ληπηήξεο (ρψξνπο πιχζεσλ ρεξηψλ), επηθάλεηαο 1,00mx0,60m γηα
θάζε ληπηήξα
γ) ζηνλ δηπιφ αλνμείδσην λεξνρχηε, επηθάλεηαο 2,00mx0,60m.
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
Θα ηνπνζεηεζνχλ κε αξκνχο 1mm, κε θφιια ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ζε θαιά
θαζαξηζκέλε επηθάλεηα. Σν ζηνθάξηζκα ησλ αξκψλ ζα γίλεη ηελ επνκέλε ηεο ηνπνζέηεζεο κε ζπάηνπια.
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. ΞΤΛΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
1.5.1 ΘΤΡΔ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηά (7) ζπξψλ, κε πξεζζαξηζηά ζπξφθπιια κεηά θάζαο κε επηθάιπςε
LAMINATE. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνχιηθα (πφκνια , θιεηδαξηέο, κεληεζέδεο ,
ζηεξίγκαηα θιπ.), γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγηά απηψλ.


Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ Δηζφδνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ, δηαζηάζεσλ 90cmx220cm (πιάηνο x χςνο).



Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ Δμεηαζηεξίνπ 1 (Δπείγνληα), δηαζηάζεσλ 90cmx220cm (πιάηνο x χςνο).



Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ Δμεηαζηεξίνπ 2 (Αθνπνγξάθνο), δηαζηάζεσλ 80cmx220cm (πιάηνο x
χςνο).



Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ Δμεηαζηεξίνπ 2 (Αθνπνγξάθνο), δηαζηάζεσλ 90cmx220cm (πιάηνο x
χςνο).



Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ Δμεηαζηεξίνπ 3 (ΖΓΛ), δηαζηάζεσλ 90x220(cm)



Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ WC, δηαζηάζεσλ 70cmx220cm (πιάηνο x χςνο).



Θχξα αλνηγφκελε ρψξνπ δηαδξφκνπ, δηαζηάζεσλ 90cmx220cm (πιάηνο x χςνο).

1.5.2

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΗ ΦΑΑ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο θάζαο πεξίπνπ 35,00 ηξ.κ., πεξηκεηξηθά ζε κηα ζηάζκε ζην
ρψξν εηζφδνπ, ζην δηάδξνκν θαη ζηα εμεηαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
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.

1.5.3

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΡΜΑΡΙΧΝ

Θα ηνπνζεηεζνχλ εξκάξηα βάζεσο θαη θξεκαζηά ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο. Σα πιατλά θαη ηα
ξάθηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ επηθάλεηα κνξηνζαλίδαο, δηπιήο φςεο, επελδεδπκέλε θαη ζηηο δχν
φςεηο κε κειακίλε αξίζηεο πνηφηεηαο, πάρνπο 20mm κε πεξηζψξην απφ PVC 3mm ζηα ζφθαξα. Οη πιάηεο
θαη ηα πνξηάθηα, ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ κνξηνζαλίδεο επελδεδπκέλεο θαη ζηηο δχν φςεηο κε κειακίλε

ζπλνιηθνχ πάρνπο 16mm κε πεξηζψξην απφ PVC 3mm ζηα ζφθαξα. Οη θάζεο (ζνβαηεπί), χςνπο 710cm, ζην θάησ κέξνο ζα είλαη θνπκπσηέο κειακίλεο 18 mm κε πεξηζψξην απφ PVC 3mm ζηα ζφθαξα.
Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα ζηεξεσζνχλ ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα ηπρφλ θελά πνπ αθήλνπλ (αξκνχο επαθήο ησλ
εξκαξίσλ κε ηνπο ηνίρνπο) ζα ζθξαγηζηνχλ κε ειαζηηθή βαθηήξην-κπθεηνζηαηηθή καζηίρε ζηιηθφλεο.
Πεξηιακβάλνληαη πφκνια, κεληεζέδεο θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά κηθξνχιηθα γηα πιήξε θαη άξηηα
ηνπνζέηεζε.
Οη δηαζηάζεηο ησλ εξκαξίσλ είλαη (ΚxΠxY):
 Δξκάξηα βάζεσο, θάησ απφ ηνλ δηπιφ αλνμείδσην λεξνρχηε ζην Δμεηαζηήξην 1 (Δπείγνληα),
δηαζηάζεσλ 175cmx60cmx85cm.


Δξκάξηα βάζεσο, θάησ απφ ηνλ αλνμείδσην πάγθν
155cmx60cmx85cm.



Θξεκαζηά εξκάξηα, πάλσ απφ ηνλ δηπιφ αλνμείδσην λεξνρχηε ζην Δμεηαζηήξην 1 (Δπείγνληα),
δηαζηάζεσλ 175cmx50cmx85cm.



Θξεκαζηά εξκάξηα, πάλσ απφ ηνλ αλνμείδσην πάγθν ζην Δμεηαζηήξην 1 (Δπείγνληα), δηαζηάζεσλ
155cmx60cmx85cm



Θξεκαζηά εξκάξηα , πάλσ απφ ην ληπηήξα ζην Δμεηαζηήξην 2 (Αθνπνγξάθνο), δηαζηάζεσλ
130cmx60cmx85cm.



Θξεκαζηά εξκάξηα, πάλσ απφ ηνλ πάγθν εξγαζίαο
400cmx60cmx85cm .

ζην Δμεηαζηήξην 1 (Δπείγνληα), δηαζηάζεσλ

ζην Δμεηαζηήξην 3 (ΖΓΛ), δηαζηάζεσλ

Ζ δηακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ησλ αλσηέξσ εξκαξίσλ (ξάθηα, ζπξηάξηα, ληνπιάπηα, βηηξίλεο θηι.) ζα
γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ εξκαξίσλ ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε θαη
ηνπο ρξήζηεο ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νξηζηηθή αξρηηεθηνληθή
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.

1.5.4

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΘΤΡΧΝ ΝΣΟΤΛΑΠΙΧΝ ΔΞΔΣΑΣΗΡΙΟΤ 2 (ΑΚΟΤΟΓΡΑΦΟ).

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπξψλ ληνπιαπηψλ κε επηθάιπςε LAMINATE δηαζηάζεσλ
150cmx60cmx1,60cm πεξίπνπ (YxΠxΠ), ηεκάρηα δέθα (10) κεηά ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο (κεληεζέδεο,
πφκνια θιπ.) πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ.

1.5.5. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΠΑΓΚΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΡΙΟΤ 3 (ΗΓΝ)
Θα θαηαζθεπαζηνχλ δπν πάγθνη εξγαζίαο δηαζηάζεσλ
(ΚxΠxΤ)
400cmx60cmx80cm
θαη
380cmx60cmx80cm αληίζηνηρα. Σν θάζε ζπγθξφηεκα πάγθνπ ζα δηαζέηεη επηθάλεηα εξγαζίαο θαη δπν
(2) ζπξηαξηέξεο. Οη πάγθνη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κε αδηάβξνρε κνξηνζαλίδα. πγθεθξηκέλα ε
επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ην πιαίζην λα είλαη άθακπηα ψζηε λα κελ εκθαλίδνπλ ηαιάλησζε ή ζηξέβισζε
θαηά ηελ ρξήζεο ηνπο, κε ειάρηζηε θφξηηζε 200kg /m2.
 Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ηα πιατλά ησλ πάγθσλ ζα είλαη απφ αδηάβξνρε κνξηνζαλίδα. Σν ζπλνιηθφ
πάρνο ζα είλαη 40mm θαη ην πιάηνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο 60cm.


ηνλ θάζε πάγθν ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ δπν (2) ζπξηαξηέξεο δηαζηάζεσλ 50cmx70cmx50cm . Ζ
επηζπκεηή δηακφξθσζε ζα γίλεη κε θχιια κνξηνζαλίδαο κε ακθίπιεπξε επηθάιπςε κειακίλεο
πάρνπο 18mm. Ζ πξφζνςε ησλ ζπξηαξηψλ λα είλαη απφ κνξηνζαλίδεο κε ακθίπιεπξε επηθάιπςε
κειακίλεο 18mm θαη πεξηζψξην (ζφθνξν) PVC πάρνπο 2mm. Θα θπινχλ ζε νδεγνχο πνπ είλαη
βακκέλνη κε επνμεηδηθφ ρξψκα θαη λα δηαζέηνπλ εηδηθέο ξφδεο γηα άξηζηε θχιηζε. Ζ ηθαλφηεηα
θφξηηζεο ησλ ζπξηαξηψλ λα είλαη 25kg αλά ζπξηάξη. ηηο κεηψπεο ησλ ζπξηαξηψλ ζα ππάξρεη
ρεηξνιαβή κεηαιιηθή, έγρξσκε, δηπιήο ζηήξημεο.

1.6. ΝΙΠΣΗΡΔ ΔΞΔΣΑΣΗΡΙΧΝ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δπν (2) έλζεησλ ληπηήξσλ ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 45cmx35cmx20cm πνπ
ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ Δμεηαζηεξίνπ 2 (Αθνπνγξάθνο) θαη Δμεηαζηεξίνπ 3 (ΖΓΛ). Οη

ληπηήξεο ζα εδξάδνληαη ζε πάγθν κε αδηάβξνρε κνξηνζαλίδα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 30mm. θαη
δηαζηάζεσλ 130cmx60cm πεξίπνπ.
Θάησ απφ ηνλ πάγθν ζα θαηαζθεπαζηνχλ μχιηλα ληνπιάπηα δαπέδνπ δηαζηάζεσλ 130cmx60cmx75cm,
απφ θνληξαπιαθέ ζαιάζζεο κε επέλδπζε θνξκάηθα, πάρνπο 18ρηι, ρξψκαηνο ιεπθφ καη, κε εκθαλή
ζφθνξα απφ PVC 2mm. Σα ληνπιάπηα ζα ζηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθά αλνμείδσηα ξπζκηδφκελα πνδαξάθηα
βαξέσο ηχπνπ, χςνπο 10cm. Ζ λέα θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ δπν θχιια αλνηγφκελα κε ελδηάκεζν
ξάθη (θάησ απφ ηνλ ληπηήξα).
Οη ληπηήξεο ζα είλαη απφ παιψδε πνξζειάλε ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ αλακηθηηθή
κπαηαξία ληπηήξα, βαιβίδα, ην ζηθφλη, κηα ζαπνπλνζήθε θαη θξίθν ή βέξγα πεηζέηαο,
πκπεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνχιηθα ζηεξέσζεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγηάο ήηνη:
κεληεζέδεο, πφκνια κεηαιιηθά θιπ

1.7. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ
1.7.1. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ
Όιεο νη ηνηρνπνηίεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ 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 ηνπ WC 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. Όια ηα ρξψκαηα θαη ηα πιηθά
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα βάζεη ηερληθψλ θαη παξαζθεπαζηηθψλ
πξνδηαγξαθψλ (ΔΙ.Ο.Σ., ISO,DIN θ.ι.π.)
1.7.2.ΥΡΧΜΑΣΙΜΟ ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ
Όια ηα εκθαλή κεηαιιηθά ζηνηρεία (ζχξεο, ζσιελψζεηο θηι.) ζα ρξσκαηηζηνχλ.
Αξρηθά ζα γίλεη ηξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ κε ζπξκαηφβνπξηζα ψζηε λα αθαηξεζεί ην ρξψκα γηα λα
εμαζθαιηζηεί άξηζηε πξφζθπζε. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο γηα ηα εθαξκνζηεί ην
αζηάξσκα κε ην αληηζθσξηαθφ αζηάξη θαηάιιειν γηα κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Θα εθαξκνζηνχλ δχν (2)
ζηξψζεηο επνμεηδηθνχ αληηζθσξηθνχ αζηαξηνχ θαη δχν ζηξψζεηο επνμεηδηθνχ αληηζθσξηθνχ ρξψκαηνο.
Οη απνρξψζεηο ησλ ρξσκάησλ ζα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε. Όια ηα ρξψκαηα θαη ηα πιηθά
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα βάζεη ηερληθψλ θαη παξαζθεπαζηηθψλ
πξνδηαγξαθψλ (ΔΙ.Ο.Σ., ISO,DIN θ.ι.π.)

1.8. ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ελεξγεηαθψλ θνπθσκάησλ απφ πξνθίι αινπκηλίνπ,
ζεξκνδηαθνπηφκελεο ζεηξάο, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ρξψκαηνο ιεπθνχ, κε ελεξγεηαθά παινζηάζηα κε
δηπιφ παινπίλαθα ρακειήο εθπνκπήο (low-e) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ πνπ ζα
αληηθαηαζηήζνπλ φια ηα πθηζηάκελα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ηνπ Σκήκαηνο ΣΔΠ-ΧΡΙ, κε ηα θάησζη θαηά
πεξίπησζε ραξαθηεξηζηηθά:
 πξφκελα επάιιεια
 πληειεζηήο Θεξκνπεξαηφηεηαο Uw ≤2,5 (W/(m2*k)), (ν ππνινγηζκφο αλαθέξεηαη ζην θνχθσκα
ζπλνιηθά ζπλππνινγηδνκέλσλ φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ
Θαλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηεξίσλ (Θ.Δλ.Α.Θ.)
 Σα θνπθψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη’ ειάρηζην ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά :
- Θεξκνδηαθνπή κε πιηθφ πξνθίι απφ παινεληζρπκέλν πνιπακίδην, θαηάιιειν γηα ην πάρνο δηαηνκήο
ηνπ αινπκηλίνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί.
- Θαλάιη απνζηξάγγηζεο θαη αεξηζκνχ.
- Γηζάιακα θχιια γηα ζσζηή απνξξνή ηνπ λεξνχ

-

-

-



Πάρνο δηαηνκψλ κεγαιχηεξε απφ 1,4mm
ηεγάλσζε πνιιψλ επηπέδσλ
πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο πιαηζίνπ κηθξφηεξνο απφ Uf<2,5
Ζ ζεηξά θνπθψκαηνο ζα πξέπεη λα θέξεη φια ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά φπσο : ζπληειεζηή
ζεξκνκφλσζεο, ζεξκνπεξαηφηεηαο, αεξνζηεγαλφηεηαο, πδαηνζηεγαλφηεηαο, αληίζηαζεο ζε
αλεκνπίεζε θ.ι.π.
Όινη νη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη ζηήξημεο (κεραληζκνί θχιηζεο ζπξνκέλσλ) ζα είλαη
αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο (π.ρ. GU, GIESSE, ROTO θ.ι.π). Δπίζεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο
δηαζηάζεηο βάξνο θαη θίλεζε ηνπ θνπθψκαηνο.
Οη δηαηνκέο ζα είλαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ππεξαλζεθηηθήο ηερλνινγίαο. Σν ειάρηζην πάρνο
επηθάιπςεο κε πνχδξα ζα είλαη 75κm. Γεληθά ηα ζηνηρεία αινπκηλίνπ, κεηά ηελ ειεθηξνζηαηηθή
βαθή ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ απφιπηε νκνηνρξσκία, κεγάιε αληνρή ζε πγξαζία.
Δλεξγεηαθνί Ταινπίλαθεο: ε φια ηα παξάζπξα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζεξκνκνλσηηθνί, ερνκνλσηηθνί
παινπίλαθεο ρακειήο εθπνκπήο (low-e), κε ζπληειεζηή Θεξκνπεξαηφηεηαο Ug <1,3. Θα είλαη δηπινί
αζχκκεηξνπ πάρνπο γηα ιφγνπο ερνκφλσζεο (ηνπιάρηζηνλ 5mm-θελφ-6mm). Οη παινπίλαθεο ζα
θέξνπλ φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ( Πεξηγξαθή ηεο ζχλζεζεο ηνπ παινπίλαθα, βεβαίσζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαηά ΔΛ, θ.ι.π)

Πίνακες κοσθφμάηφν
α/α

Υώροι

Γιαζηάζεις

Σεμ

Σύπος Κοσθώμαηος

1

Δμεηαζηήξην 1 (Δπείγνληα)

1,80x1,60

2

πξφκελν - Δπάιιειν

2

Δμεηαζηήξην 2 (Αθνπνγξάθνο)

1,50x1,60

3

πξφκελν - Δπάιιειν

3

Δμεηαζηήξην 3 (ΖΓΛ)

1,40x1,60

4

πξφκελν - Δπάιιειν

4

WC

1,20x1,70

1

πξφκελν - Δπάιιειν κε
ζηαζεξφ θεγγίηε χςνο
50cm

Οη δηαζηάζεηο ησλ θνπθσκάησλ είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ ππνινγηζηεί ζε ηνίρν εζσηεξηθά ησλ
αλνηγκάησλ. Κεηά ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ θνπθσκάησλ, ζα ιεθζνχλ νη αθξηβείο δηαζηάζεηο.
Δπίζεο, ζην ρψξν εηζφδνπ (γξαθείν) θαη ζηελ ηνηρνπνηία πξνο ην δηάδξνκν ηνπ 1νπ νξφθνπ ζα
δεκηνπξγεζεί έλα (1) άλνηγκα 1,40x1,00m γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηαζεξνχ θνπθψκαηνο κε κνλφ
παινπίλαθα. Θάησζελ ηνπ θνπθψκαηνο ζα δηακνξθσζεί γθηζέ εμππεξέηεζεο θνηλνχ κε πάγθν
ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 140cmx25cm θαη ζπξίδα επηθνηλσλίαο αζθαιείαο

1.9 ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΑΗ
ε φια ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπζηήκαηα
ζθίαζεο νξηδφληησλ πεξζίδσλ απφ κεηαιιηθά ζηφξηα ζε απιά θχιια αινπκηλίνπ πιάηνπο 25mm
απνηεινχκελα απφ:











Αλσθάζη κεηαιιηθφ δηαζηάζεσλ 25x24mm γηα θχιια 25mm
Σάπεο απφ πιαζηηθφ εκηδηαθαλέο πιηθφ
Θαησθάζη κεηαιιηθφ 19.5x10mm γηα θχιια 25mm
Σαηλία πθαζκάηηλε θαη ζθαιηέξα θνξδνληνχ
Κεραληζκφο πεξηζηξνθήο θαη αλχςσζεο, ζην ίδην ρεηξηζηήξην κπαζηνχλη πνπ πεξηέρεη θνξδφλη
Θαζηάληα απφ εληζρπκέλν αθξπιηθφ πιηθφ γηα ζχκπιεμε-απνζχκπιεμε θνξδνληνχ ππνβνεζνχκελε
απφ ειαηήξην
Ληίδα κεηάδνζεο θίλεζεο ζε γαιβαληζκέλν άμνλα πεξηζηξνθήο ηχπνπ D.
Βήκα κεηάδνζεο θίλεζεο πεξηζηξνθήο 1:1.
Αξζξσηφο κεραληζκφο γηα άλεηε ιεηηνπξγία απφ 0⁰ - 90⁰ .
Δηδηθφ θιηπ πεξηηχιημεο θνξδνληνχ γηα άςνγε εκθάληζε θαη πξαθηηθή ιεηηνπξγία.





Δληζρπκέλε αθξπιηθή ξάβδνο ρεηξηζκνχ 7mm κε ελζσκάησζε θνξδνληνχ αλχςσζεο γηα άξηην
αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη επθνιία ρξήζεο.
Απφιπηε εθαξκνγή παθέηνπ θχιισλ θαηά ηελ πιήξε ζχκπηπμε ζην άλσ φξην.
Απνθπγή ηνπ ζπλήζνπο θαηλνκέλνπ «θάκςεο» ηνπ θάησ νδεγνχ θαη αλνκνηνγελνχο αλχςσζεο ησλ
θχιισλ.
α/α

1.10.

Υώρος

Σεμ

Δνδεικηικές διαζηάζεις

1

Δμεηαζηήξην 1 (Δπείγνληα)

2

1,80 x 1,80m (πιάηνο x χςνο)

2

Δμεηαζηήξην 2 (Αθνπνγξάθνο)

3

1,50 x 1,80m (πιάηνο x χςνο)

3

Δμεηαζηήξην 3 (ΖΓΛ)

4

1,40 x 1,80m (πιάηνο x χςνο)

4

Δίζνδνο ΧΡΙ

1

1,40 x 1,20m (πιάηνο x χςνο)

ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΗΜΑΝΗ ΥΧΡΧΝ

ηηο ζχξεο ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο ζήκαλζεο ρψξσλ 20x15
(cm) απφ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη εμαξηήκαηα PVC πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ. πλνιηθά
ζα ηνπνζεηεζνχλ επηά (7) πηλαθίδεο ζήκαλζεο.
2.ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
2.1 ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΙΥΤΡΑ
Θα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙΣΔΠ ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ.
Θα εγθαηαζηαζεί έλαο (1) λένο ειεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηελ θάιπςε ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ θαη
ξεπκαηνδνηψλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
Θα ηνπνζεηεζνχλ λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο ηχπνπ θζνξίνπ θαη ηχπνπ led ζηνπο ρψξνπο ηνπ
Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
Θα ηνπνζεηεζνχλ λένη ξεπκαηνδφηεο ζηνπο ρψξνπο Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
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 ζην δηάδξνκν θαη
ηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ 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 Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ 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.
Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο Γ.2.1.1 - Ζ.2.1.2 ζην δηάδξνκν ηνπ 1νπ νξφθνπ πνπ ηξνθνδνηνχλ ζηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ ζα δηαηεξεζνχλ. Δθ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα
Ζ2.1.2. ζα θαηαζθεπαζηεί λέα γξακκή παξνρήο πξνο ην λέν ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ
απφ θαιψδην ΛΤΚ 5x10mm² πνπ ζα αζθαιίδεηαη κε δηαθφπηε 3x40A θαη απηφκαηε ηξηπνιηθή αζθάιεηα
ξάγαο 3x35Α εληφο ηνπ πίλαθα H.2.1.2.
Οκνίσο ζα δηαηεξεζνχλ νη ειεθηξηθνί πίλαθεο H.2.1.3 (αζθαιείαο) θαη Γ.2.1.2. (θιηκαηηζκνχ) 2 ζην
δηάδξνκν ηνπ 1νπ νξφθνπ.
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

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΙΜΟΤ

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 θαη
ληίκεξ (ξννζηάηεο) ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ δίλνληαη παξαθάησ. Δηδηθά γηα ην ρψξν ηνπ
Δμεηαζηεξίνπ 3 (ΖΓΛ) ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα ειέγρνληαη απφ ην δηαθφπηεο ηχπνπ dimmer ξννζηάηεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ.
Ο έιεγρνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ησλ WC ζα γίλεηαη απφ δηαθφπηε θνκηηαηέξ πνπ ζα ειέγρεηαη
μερσξηζηά ηα θσηηζηηθά νξνθήο θαη ην θσηηζηηθφ πάλσ απφ ηνλ θαζξέθηε ηνπ ληπηήξα. Δπίζεο κέζσ
ηνπ δηαθφπηε θσηηζκνχ ζα ειέγρεηαη θαη ν εμαεξηζκφο ηνπ WC.
Οη γξακκέο θσηηζκνχ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θαιψδηα ηχπνπ ΛΤΚ 3x1,5mm². Θάζε γξακκή θσηηζκνχ
ζα πξνζηαηεχεηαη κε κηθξναπηφκαηε αζθάιεηα 10A ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
2.1.2

ΠΙΝΑΚΑ ΦΧΣΙΜΟΤ- ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΧΝ

Θα εγθαηαζηαζεί λένπ ειεθηξηθφο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία
ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
πγθεθξηκέλα:
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Λένο πίλαθαο θσηηζκνχ - ξεπκαηνδνηψλ

1

ΥΧΡΟ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
Γηάδξνκνο
Σκήκαηνο

ΧΡΙ

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


απηήο.

Έλα (1) ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 3x40A
Tξεηο (3) αζθάιεηεο ηήμεσο ηχπνπ neozet 35A κε πιήξε βάζε (αζθαιεηνζήθε) θαη ηα θπζίγγηα



Mία (1) ηξηθαζηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ηχπνπ led



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



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



Γεθαπέληε (15) απηφκαηεο κνλνπνιηθέο αζθάιεηεο ξάγαο ησλ 16A (θπθιψκαηα ξεπκαηνδνηψλ)



Πέληε (5) 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 Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ θαη ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ πίλαθα Η.2.1.2 κε παξνρή J1VV (ΛΤΤ)
5X10 mm². ηνλ πίλαθα Η.2.1.2 ζα ηνπνζεηεζνχλ ηξηπνιηθφο δηαθφπηεο 3x40Α, ηξηθαζηθή
ελδεηθηηθή ιπρλία ηχπνπ led θαη ηξεηο (3) αζθάιεηεο 35Α αζθάιεηεο ηήμεσο ηχπνπ neozet 35A κε
πιήξε βάζε (αζθαιεηνζήθε) γηα ηε ζχλδεζε ηεο παξνρήο ηνπ λένπ πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο ΧΡΙΣΔΠ. Σν κήθνο ηεο παξνρήο είλαη πεξίπνπ 30 κέηξα.

Γηα ηα εμεηαζηηθά κεραλήκαηα (θισβνχο) ζην ρψξν ησλ Δμεηαζηεξίσλ 2 θαη 3 ζα πξνβιεθζεί απφ
κία αλεμάξηεηε γξακκή παξνρήο 3x2,5mm² κε κνλνπνιηθή αζθάιεηα 16A.
2.1.3. ΦΧΣΙΣΙΚΑ ΧΜΑΣΑ – ΓΙΑΚΟΠΣΔ ΦΧΣΙΜΟΤ
Θα ηνπνζεηεζνχλ ηα αθφινπζα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο ηχπνπ πάλει θζνξίνπ 60x60cm
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ:
ΥΧΡΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Υψξνο Δηζφδνπ - Γξαθείν

4

Δμεηαζηήξην 1 - Δπείγνληα

4

Δμεηαζηήξην 2 - Αθνπνγξάθνο

3

Δμεηαζηήξην 3 - ΖΓΛ

4

Γξαθείν αθνπνγξάκκαηνο

1

Θάιακνο αθνπνγξάκκαηνο

2

Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ αθνπνγξάκκαηνο

1

WC

-

Γηάδξνκνο

4

ύνολο θφηιζηικών ζφμάηφν υεσδοροθής πάνελ θθορίοσ
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ην WC ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) θσηηζηηθά ζψκαηα ζηεγαλά IP43 ηχπνπ led Φ20cm ςεπδνξνθήο
θαη έλα (1) επίηνηρν θσηηζηηθφ ζψκα ζηεγαλφ IP43 ηχπνπ led απιίθαο θαηάιιειν γηα ρψξν WC
πάλσ απφ ηνλ θαζξέπηε ηνπ ληπηήξα ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ ζα ηνπνζεηεζνχλ
νη αθφινπζνη δηαθφπηεο θσηηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ:
ΥΧΡΟ

ΔΙΓΟ ΓΙΑΚΟΠΣΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Υψξνο Δηζφδνπ - Γξαθείν

Θνκηηαηέξ

1

Δμεηαζηήξην 1 - Δπείγνληα

Θνκηηαηέξ

1

Δμεηαζηήξην 2 - Αθνπνγξάθνο

Θνκηηαηέξ

1

Δμεηαζηήξην 3 - ΖΓΛ

Dimmer - Ρννζηάηεο

2

Γξαθείν αθνπνγξάκκαηνο

Απιφο

1

Θάιακνο αθνπνγξάκκαηνο

Απιφο

1

Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ αθνπνγξάκκαηνο

Απιφο

1

WC

Θνκηηαηέξ

1

Γηάδξνκνο

Αιέ ξεηνχξ

2

ύνολο διακόπηες απλοί

3

ύνολο διακόπηες κομιηαηερ

4

ύνολο διακόπηες αλέ-ρεηούρ

2

ύνολο διακόπηες dimmer - ροοζηάηης

2

2.1.4. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΛ ΦΘΟΡΙΟΤ 60x60cm ΦΔΤΓΟΡΟΦΗ
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. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ LED Φ20cm ΦΔΤΓΟΡΟΦΗ
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

2.1.6. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΠΙΣΟΙΥΧΝ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ LED WC ΑΠΛΙΚΑ
Σα επίηνηρα θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ led απιίθαο ζα είλαη θαηάιιεια γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε, ζα είλαη
ζηεγαλνχ ηχπνπ, θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε WC θαη ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο:


Ηζρχο ιακπηήξα: 9W (ή και μικρόηερη)




















Σχπνο ιακπηήξα: Led
Σάζε : 200-240VAC/50Hz
Φσηεηλή ξνή : 580 lumens (ηοσλάτιζηον)
Απφδνζε θσηεηλφηεηαο : 84lm/W (ηοσλάτιζηον)
Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο: Ζκέξαο 4000K
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 °C / +40 °C
Βαζκφο πξνζηαζίαο: ΗP43
χζηεκα έλαπζεο: Ζιεθηξνληθφο κεηαζρεκαηηζηήο
Πεξηιακβάλεη κνλάδα ειέγρνπ
Ρπζκηδφκελε έληαζε: Όρη
Τιηθφ πιαηζίνπ: Αλνμείδσηνο ράιπβαο
Υξψκα πιαηζίνπ: Γθξη
Τιηθφ θαιχκκαηνο: Γπαιί
Υξψκα θαιχκκαηνο: Γηαθαλέο
Ώξεο ιεηηνπξγίαο : 25.000
Γηαζηάζεηο εμσηεξηθέο: Κήθνο 600mm x Πιάηνο 60mm x Ύςνο 26mm (πεξίπνπ)
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 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.
Θνκηηαηέξ (δηπνιηθφο) δηαθφπηεο.
Αιέ-ξεηνχξ δηαθφπηεο.
Dimmer-ξννζηάηεο δηαθφπηεο θαηάιιεινο γηα θσηηζηηθά ζψκαηα θζνξίνπ.

Οη δηαθφπηεο ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ην ρξψκα ησλ
δηαθνπηψλ ζα είλαη ιεπθφ.
2.1.8. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
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 ηέζζεξα (4) 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 Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ γξακκή 3x1,5mm² κε κηθξναπηφκαην 10A,
αλεμάξηεηε ηνπ θχξηνπ θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
2.2.1.ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΧΝ
Θα θαηαζθεπαζηεί λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
Ζ εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο επί ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πάγθσλ
εξγαζίαο θαζψο θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ζηνπο ρψξνπο ηνπ
Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.

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.
Ζ λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
Οη γξακκέο ξεπκαηνδνηψλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θαιψδηα ηχπνπ ΛΤΚ 3x2,5mm². Θάζε γξακκή
ξεπκαηνδνηψλ ζα πξνζηαηεχεηαη κε κηθξναπηφκαηε αζθάιεηα 16Α ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ Σκήκαηνο
ΧΡΙ-ΣΔΠ.
ε φινπο ηνπο ρψξνπο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ σο εμήο:
 Υψξνο Δηζφδνπ – Γξαθείν : ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη
επηπξφζζεηα πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
 Δμεηαζηήξην 1 - Δπείγνληα : ζα εγθαηαζηαζνχλ ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εξγαζίαο θαη
πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο.
 Δμεηαζηήξην 2 - Αθνπνγξάθνο : ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζε θάζε ζέζε
εξγαζίαο (2), επηπξφζζεηα ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εξγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ηξεηο
(3) ξεπκαηνδφηεο.
 Δμεηαζηήξην 3 - ΖΓΛ : ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο (4),
επηπξφζζεηα ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο ζηνπο πάγθνπο εξγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ.
 Γξαθείν αθνπνγξάκκαηνο: ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο (2)
θαη επηπξφζζεηα πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
 Θάιακνο αθνπνγξάκκαηνο: ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη
επηπξφζζεηα πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ έλαο (1) ξεπκαηνδφηεο θαη δχν (2) ζην πάγθν εξγαζίαο.
 Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ αθνπνγξάκκαηνο: ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ έλαο (1)
ξεπκαηνδφηεο.


Γηάδξνκνο : ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο.

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

ΥΧΡΟ
Υψξνο Δηζφδνπ - Γξαθείν
Δμεηαζηήξην 1 - Δπείγνληα
Δμεηαζηήξην 2 - Αθνπνγξάθνο
Δμεηαζηήξην 3 - ΖΓΛ
Γξαθείν αθνπνγξάκκαηνο
Θάιακνο αθνπνγξάκκαηνο
Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ αθνπνγξάκκαηνο
WC
Γηάδξνκνο
ύνολο ρεσμαηοδοηών

ΠΟΟΣΗΣΑ
4
7
10
12
4
5
1
3
46

2.2.2.ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ WC
ην ρψξν ηνπ WC ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ ζα ηνπνζεηεζεί ηνπηθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ.
Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη εμαεξηζηήξα ηνίρνπ-ηδακηνχ, 400 m³/h, 1900 ζηξ/min,
230V/50Hz, θαηαζθεπαζκέλν απφ άζπξν πιαζηηθφ.

2.3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ
2.3.1 Καλώδια A05VV-U, A05VV-R (ΝΤΜ)
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 Πλαζηικοί 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 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.
2.3.4 τάρες 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 Κοσηιά 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 Ρεσμαηοδόηες
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. Ραγοδιακόπηες 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 Μικροασηόμαηοι 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 608981.
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. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ
3.1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ VOICE-DATA
Θα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ ξεπκάησλ ηνπ Σκήκαηνο
ΧΡΙ-ΣΔΠ ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ.
Θα ηνπνζεηεζνχλ λέεο ηειεθσληθέο ιήςεηο θαη ιήςεηο data ζηνπο ρψξνπο Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
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 ζην δηάδξνκν θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ
Σκήκαηνο ΧΡΙ 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 Σκήκαηνο ΧΡΙ. 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:
ΥΧΡΟ

Γιπλή RJ45

RJ11

Υψξνο Δηζφδνπ - Γξαθείν

1

1

Δμεηαζηήξην 1 - Δπείγνληα

1

1

Δμεηαζηήξην 2 - Αθνπνγξάθνο

2

2

Δμεηαζηήξην 3 - ΖΓΛ

3

3

Γξαθείν αθνπνγξάκκαηνο

2

2

Θάιακνο αθνπνγξάκκαηνο

1

1

Πξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ αθνπνγξάκκαηνο

-

-

WC

-

-

10

10

ύνολο λήυεφν ηηλεθώνοσ - data

ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ηεο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε
λένπ ηειεθσληθνχ θαηαλεκεηή, εθφζνλ δελ επαξθεί ν πθηζηάκελνο ηειεθσληθφο θαηαλεκεηήο ηνπ
νξφθνπ.
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. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ
3.2.1 ΛΗΦΔΙ 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 ΛΗΦΔΙ ΣΗΛΔΦΧΝΟΤ
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 ΚΑΛΧΓΙΟ 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. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΘΤΡΟΣΗΛΔΟΡΑΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΒΑΗ
ην ρψξν ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ 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. ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ
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
Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ ζα απνμεισζνχλ πξνζσξηλά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ ψζηε λα
επαλέιζεη ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζή. Σα θαιψδηα πνπ ζπλδένπλ ηνπο
ππξαληρλεπηέο ηνπ Σκήκαηνο ππξαλίρλεπζεο 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. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΡΜΑΝΗ – ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ
5.1 ΧΜΑΣΑ ΘΔΡΜΑΝΗ
Θα αληηθαηαζηαζνχλ ηα πθηζηάκελα ζψκαηα ζέξκαλζεο ηχπνπ ΑΘΑΛ ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο ηνπ
Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ κε αληίζηνηρα λέα ηχπνπ ΑΘΑΛ ή PANEL ηζνδχλακεο ζεξκηθήο απφδνζεο φπσο ζα
επηιερζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνπηψλ θαη ησλ εμαεξηζηηθψλ απηψλ θαζψο
επίζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζσιελψζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο.

α/α

ΥΧΡΟ

Τθηζηάκελν ψκα Θέξκαλζεο

1

Δμεηαζηήξην 1 - Δπείγνληα

III/655/16

2

Δμεηαζηήξην 2 - Αθνπνγξάθνο

III/655/16

3

Δμεηαζηήξην 3 - ΖΓΛ

III/655/16

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 ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΑ ΜΟΝΑΓΔ ΣΤΠΟΤ SPLIT UNITS
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πθηζηάκελα θιηκαηηζηηθά κνλάδεο ηχπνπ SPLIT UNITS ηνπ
Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ 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 1 νπ νξφθνπ ηνπ
Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ.
6. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΔΡΙΧΝ
6.1. ΓΔΝΙΚΑ
Θα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ
ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ.
Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ 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 ΤΠΟΣΑΘΜΟ Β’ ΣΑΓΙΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ ΠΙΔΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΔΡΙΧΝ
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πθηζηάκελνο
ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ (νμπγφλνπ
ηαηξηθνχ
αέξα 8bar) θαη θελνχ ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο.
Θα θαηαζθεπαζηνχλ εμαξρήο ηα πθηζηάκελα δεπηεξεχνληα δίθηπα ζσιελψζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ
θαη ηνπ θελνχ κε ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο, ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο θαη πξνεθηάζεηο απφ ηνλ
πθηζηάκελν ππνζηαζκφ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ ηνπ

Γλαζνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο γηα ηελ ηξνθνδνζία φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ιήςεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη
θελνχ ησλ εμεηαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
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.
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-ΣΔΠ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο
θαη ειέγρνπο γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ.
6.3 ΔΠΙΣΟΙΥΔ ΛΗΦΔΙ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΔΡΙΧΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΑΙΘΟΤΧΝ
Θα αληηθαηαζηαζνχλ νη επίηνηρεο ιήςεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ ζην Δμεηαζηήξην 1 (Δπεηγφλησλ) ηνπ
Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ.
πγθεθξηκέλα ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηξεηο (3) επίηνηρεο ιήςεηο νμπγφλνπ ηχπνπ AFNOR NFS 90-116, θαη
ηξεηο (3) επίηνηρεο ιήςεηο θελνχ ηχπνπ AFNOR NFS 90-116.
7. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
7.1. ΓΔΝΙΚΑ
Θα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ Σκήκαηνο
ΧΡΙ-ΣΔΠ ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ Οθηαψξνθνπ Θηηξίνπ.
Θα απνμεισζνχλ ηα παιαηά δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηνπο ρψξνπο ησλ εμεηαζηεξίσλ θαη ηνπ
WC θαη φινη νη πδξαπιηθνί ππνδνρείο θαη ηα εμαξηήκαηα απηψλ.
Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ ζα εμππεξεηεί ηνπο αθφινπζνπο
πδξαπιηθνχο ππνδνρείο:

α/α

ΥΧΡΟ

ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΙ ΤΠΟΓΟΥΔΙ

1

Δμεηαζηήξην 1 - Δπείγνληα

Αλνμείδσηνο λεξνρχηεο κε δχν (2) γνχξλεο (1) Τθηζηάκελνο

2

Δμεηαζηήξην 2 - Αθνπνγξάθνο

Ληπηήξαο (1) - Λένο

3

Δμεηαζηήξην 3 - ΖΓΛ

Ληπηήξαο (1) - Λένο

4

WC

Ληπηήξαο (1) - Λένο
Ιεθάλε + Θαδαλάθη έθπιπζεο (1) - Λέα

7.2. ΤΓΡΔΤΗ
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 ην λεξνρχηε θαη ηνπο ληπηήξεο ζα παξέρεη θξχν θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο
θαη ζην θαδαλάθη έθπιπζεο ηεο ιεθάλεο WC θξχν λεξφ ρξήζεο.
ην λεξνρχηε θαη ηνπο ληπηήξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηλνχξηεο αλακηθηηθέο κπαηαξίεο δεζηνχ/θξχνπ
λεξνχ (ζπλνιηθά 4 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. ΒΑΛΒΙΓΔ ΓΙΑΚΟΠΗ
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. ΑΝΑΜΙΚΣΗΡΔ ΝΔΡΟΥΤΣΧΝ
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. ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
Ζ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο 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 ην λεξνρχηε θαη ηνπο ληπηήξεο
ησλ εμεηαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο ΧΡΙ-ΣΔΠ πξνο ηελ πιεζηέζηεξε ζηήιε απνρέηεπζεο ηνπ Οθηαψξνθνπ
θηηξίνπ κε ζσιελψζεηο Φ40.
Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα νξηδφληηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο απφ ηνπο πδξαπιηθνχο
ππνδνρείο ηνπ ρψξνπ WC πξνο ηελ πιεζηέζηεξε ζηήιε απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο Φ40-Φ70 θαη Φ100.
ην ρψξν ηνπ WC ζα ηνπνζεηεζεί ζηθφλη δαπέδνπ.

7.4. ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΥΧΡΟΤ WC
Όια ηα είδε πγηεηλήο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ηνπ ρψξνπ WC ζα είλαη πξψηεο δηαινγήο θαη ζα
παξαδνζνχλ κεηά ηηο εξγαζίεο πάθησζεο ηνπο θαη ζχλδεζεο κε δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζε
άξηζηε θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηά.
ηνλ ρψξν ηνπ WC ζα ηνπνζεηεζνχλ :

Κηα ιεθάλε θαζεκέλνπ ηχπνπ ρακειήο πίεζεο, απφ παιψδε πνξζειάλε ιεπθνχ ρξψκαηνο
δηαζηάζεσλ 66x36cm , ε νπνία ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα έμεο εμαξηήκαηα: έλαλ κεραληζκφ πιχζεο
(θαδαλάθη), κηα ραξηνζήθε, θάιπκκα ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο.

Ληπηήξαο απφ παιψδε πνξζειάλε κε θνιψλα δηαζηάζεσλ 55x46 cm, πιήξεο. Πεξηιακβάλνληαη
κηα κπαηαξία ληπηήξα αλάκεηθηε, ε βαιβίδα, ε νζκνπαγίδα, ην ζηθφλη, κηα ζαπνπλνζήθε, θξίθν ή βέξγα
πεηζέηαο, θαζξέπηεο επίηνηρνο ρσξίο πξνζζήθε κφιπβδνπ δηαζηάζεσλ 60x40cm θαη φια ηα πιηθά θαη
κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο.
.

α/α

Δίδος εργαζίας

Μονάδα
μεηρήζεφς

Ποζόηηηα

1

Απνμειψζεηο θαη απνκάθξπλζε
απνμεισζέλησλ πιηθψλ

Θ.Α

1

2

Πιαζηηθφ δάπεδν PVC λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ

η.κ.

110,00

3

Θεξακηθά πιαθίδηα δαπέδνπ

η.κ.

5,00

4

Θεξακηθά πιαθίδηα ηνίρνπ

η.κ.

20,00

5

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

η.κ

122,00

Θαηαζθεπέο απφ γπςνζαλίδα ζε ζρήκα
θνιψλαο/δνθαξηνχ κε ζπξίδα επίζθεςεο γηα
ηελ θάιπςε Ζ/Κ ζσιελψζεσλ

ΘΑ

1

7

Υξσκαηηζκνί ηνηρνπνηίαο

η.κ

220,00

8

Υξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ (ζχξεο,
θάζεο, εκθαλείο ζσιελψζεηο θηι.)

ΘΑ

1

9

Φάζα πξνζηαζίαο ηνηρνπνηίαο πιάηνπο 200mm
πάρνπο 1,5mm, ζε κνξθή "ηαηλίαο", απφ
έγρξσκν PVC, ηνπνζεηνχκελε κε επηθφιιεζε
επί ηεο ηνηρνπνηίαο κε αθξπιηθή θφιια.

κ

35,00

Γξνκηθή ηνηρνπνηία απφ γπςνζαλίδα πάρνπο
12mm θαη δηαζηάζεσλ 3,40κ x 3,00κ (κήθνο x
χςνο)

η.κ

10,20

Θχξα, κνλφθπιιε, πξεζαξηζηή, κε θάζα απφ
MDF, κε επηθάιπςε LAMINATE, αλνηγφκελε,
δηαζηάζεσλ 0,70κ x 2,20κ πεξίπνπ.
πκπεξηιακβάλεηαη κεηαιιηθή θάζα

ηεκ

1

Θχξα, κνλφθπιιε, πξεζαξηζηή, κε θάζα απφ
MDF, κε επηθάιπςε LAMINATE, αλνηγφκελε,
δηαζηάζεσλ 0,80κ x 2,20κ πεξίπνπ.
πκπεξηιακβάλεηαη κεηαιιηθή θάζα

ηεκ

1

Θχξα, κνλφθπιιε, πξεζαξηζηή, κε θάζα απφ
MDF, κε επηθάιπςε LAMINATE, αλνηγφκελε,
δηαζηάζεσλ 0,90κ x 2,20κ πεξίπνπ.
πκπεξηιακβάλεηαη κεηαιιηθή θάζα

ηεκ

5

Δμσηεξηθά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ

η.κ.

24

ηεκ

2

ηεκ

1

6

10

11

12

13

14

15

16

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε έλζεηνπ ληπηήξα
ζε
πάγθν
κε
αδηάβξνρε
κνξηνζαλίδα
δηαζηάζεσλ 130cmx60cm πεξίπνπ κε μχιηλα
ληνπιάπηα
δαπέδνπ
δηαζηάζεσλ
130cmx60cmx75cm, κε δπν θχιια αλνηγφκελα
κε ελδηάκεζν ξάθη (θάησ απφ ηνλ ληπηήξα).
πκπεξηιακβάλνληαη
αλακηθηηθή
κπαηαξία
ληπηήξα, βαιβίδα θαη ην ζηθφλη.
Δηδή πγηεηλήο κπάληνπ, πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε ληπηήξα κε θνιψλα, ιεθάλε,
αλακηθηηθή κπαηαξηά ληπηήξα, θιπ

α/α

Δίδος εργαζίας

17

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

Μονάδα
μεηρήζεφς

Ποζόηηηα

ΘΑ

3

18

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εξκαξίσλ ζηνπο
ρψξνπο ησλ εμεηαζηεξίσλ.

ηξ.κ

12

19

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δπν (2) πάγθσλ
εξγαζίαο θαη ηέζζεξηο (4) ζπξηαξηέξεο
εμεηαζηεξίνπ 3 ΖΓΛ

ΘΑ

1

20

Αληηθαηάζηαζε ζπξψλ ληνπιαπψλ

ηεκ

10

21

Κεηαιιηθά ζηφξηα αινπκηλίνπ απνηεινχκελα
απφ αλσθάζη, θαησθάζη, θχιια αινπκηλίνπ
16mm, κεραληζκνχο αλφδνπ-θαζφδνππεξηζηξνθήο, βαξίδη θαη ζθαιέηεο

η.κ.

27,00

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

ηεκ

7

22

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1

Αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο
ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ

ΘΑ

1

2

Αλαθαηαζθεπή πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο θαη
εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο (ζσιελψζεηο,
ιήςεηο θαη απνρέηεπζε, 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

Σνπηθφ ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ ρψξνπ WC
(εμαεξηζηήξαο, θηι.)

ΘΑ

1

7

χζηεκα ζπξνηειεφξαζεο θαη ειέγρνπ
πξφζβαζεο.

Σεκ

1

8

Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε
ππξαληρλεπηψλ

ΘΑ

1

