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ΘΕΜΑ : ‘ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ’, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
   

 
Η κατασκευή θα γίνει βάσει των απαιτήσεων που αναφέρει στην προσφορά  της η εταιρεία ΤΕΜΑΚ, 
στην οποία και έχει ανατεθεί η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού του Μηχανοστασίου του on 
line συστήματος επεξεργασίας νερού  που θα βρίσκεται εντός μεταλλικού εμπορευματοκιβωτίου 
(Container) της εταιρείας αυτής. Επιπλέον, δεδομένου ότι το εν λόγω Μηχανοστάσιο δεν θα 
στεγάζεται πλέον σε εσωτερικό χώρο κτηρίου, προκύπτει η άμεση ανάγκη για στέγαση των 
αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του π.χ. παλέτες με αλάτι, οι προδιαγραφές 
αυτές προβλέπουν την κατασκευή δύο βοηθητικών μεταλλικών οικίσκων πίσω από το Container 
συνολικής επιφάνειας περίπου 24 τ.μ.. Ακόμη, λόγω της εγκατάστασής του Container και των 2 
οικίσκων στη ράμπα πρόσβασης προς το υπόγειο, στις προδιαγραφές προβλέπεται η κατασκευή νέων 
φρεατίων όμβριων υδάτων που θα παραλάβουν τα όμβρια ύδατα των οποίων η πορεία αναγκαστικά 
θα εκτραπεί και θα αποτρέψουν τον κίνδυνο αυτά να συγκεντρωθούν στον ευαίσθητο χώρο των 
υποσταθμών και των γεννητριών της Νέας Πτέρυγας. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα όρια των εργασιών αρχίζουν από τις κεντρικές συσκευές / παροχές (π.χ. κολλεκτέρ, γενικοί πίνακες 
κλπ.) και τελειώνουν στους χώρους, στο εξοπλισμό και στα σημεία που θα πραγματοποιηθούν οι 
εργασίες / παρεμβάσεις και η εγκατάσταση του κύριου εξοπλισμού.  

Οι διαστάσεις και οι θέσεις που αναγράφονται στα επισυναπτόμενα σχέδια, τα κείμενα και τους 
πίνακες της παρακάτω τεχνικής περιγραφής, είναι ενδεικτικές. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να μεταβεί στους εκάστοτε χώρους και εγκαταστάσεις, να λάβει 
γνώση αυτών, να επιμετρήσει και να καταγράψει τις ακριβείς διαστάσεις, τις θέσεις και τα 
χαρακτηριστικά των σχετικών κατασκευαστικών στοιχείων, εξοπλισμού και δικτύων (τοίχοι, 
ανοίγματα, ηλεκτρικά και υδραυλικά δίκτυα κ.α.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λάβει γνώση 
των ιδιαίτερων συνθηκών ασφαλείας και λειτουργίας που επικρατούν εντός και πέριξ των χώρων 
στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες. Τόσο η καταγραφή των χαρακτηριστικών, των 
διαστάσεων, των θέσεων και των συνθηκών να γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεννόηση με την Τεχνική 
Υπηρεσία του ΓΝΠ.  

Η έναρξη των εργασιών να γίνει κατόπιν συνεννόησης με το Νοσοκομείο και το αργότερο σε πέντε (5) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ολοκλήρωση εργασιών σε δέκα (10) ημέρες από την 
έναρξή τους. 

Η προμήθεια όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση ή την αναδιάταξη των 
κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, θα γίνει με επιβάρυνση και ενέργειες του 
Ανάδοχου. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι επώνυμων κατασκευαστών, να διαθέτουν σήμανση CE και 
εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

Να υποβληθεί πέραν της 'Οικονομικής Προσφοράς' ξεχωριστή 'Τεχνική Προσφορά' στην οποία να 
αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα, και τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου να αναφέρεται το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τα χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μαζί με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά ποιότητας. Η απόδειξη της σήμανσης CE και των 
πιστοποιήσεων των υλικών να γίνει με την επισύναψη φωτοτυπιών των τεχνικών φυλλαδίων των 
κατασκευαστών όπου θα αναφέρονται τα πιστοποιητικά και  η σχετική σήμανση CE. 

 

Χρόνος πραγματοποίησης εργασιών 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατό με την παρουσία προσωπικού που θα καθοριστεί 
από την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ. Ο χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών να προκαθοριστεί από 
τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
ασφαλείας και απαιτήσεων λειτουργίας των Νοσοκομείων ή στη περίπτωση που οι εργασίες 
προκαλούν σημαντική όχληση και αρνητική επίδραση στη λειτουργία ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α. 
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εργασιών του Νοσοκομείου, η εκτέλεση των εργασιών δύναται να αναβληθεί ή να διακοπεί εκτάκτως 
μετά από άμεση εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η διακοπή των εργασιών θα διαρκέσει μέχρις ότου 
αρθούν οι αιτίες που επέβαλλαν την αναβολή ή την διακοπή των εργασιών ή μέχρι να καθοριστούν 
άλλες ώρες για την εκτέλεση των εργασιών. Εφόσον το πρόβλημα προέκυψε λόγω των εκτελούμενων 
από τον Αναδόχου εργασιών, η άρση των αιτιών που επέβαλαν την διακοπή θα πρέπει να γίνει με 
ενέργειες και έξοδα του. Όλες οι εργασίες να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο πριν την τοποθέτηση του 
Container από την ΤΕΜΑΚ, εκτός από αυτές που πρέπει να γίνουν μετά την τοποθέτηση, κατά την 
φάση των τελικών συνδέσεων (σωλήνων, καλωδίων, ισοδυναμικών συνδέσεων κ.α.) με την 
καθοδήγηση και την επίβλεψη της εταιρείας ΤΕΜΑΚ. 

 

Μέτρα ασφαλείας - Προφυλάξεις 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας 
για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά 
όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Επίσης, πρέπει να προσέξει για να μην 
προκληθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις και προβλήματα στην λειτουργία του Νοσοκομείου.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και να 
φροντίσει για την απομόνωση των χώρων για τη μη πρόκληση εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου 
κλπ.  

Η εκτέλεση εργασιών διάτρησης / σκαψίματος δομικών στοιχείων (δάπεδο, τοίχοι) που μπορεί να 
απαιτηθούν, να πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο έλεγχο και συνεννόηση με την Τεχνική 
Υπηρεσία του ΓΝΠ για την αποφυγή βλαβών στο κτίριο ή σε άλλες εγκαταστάσεις. 

 

Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών  

Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει ότι μερεμετίσματα απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 
εργασιών. Ακόμα να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να έχουν προκληθεί στο 
κτήριο, καθώς και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες 
καθαρούς και λειτουργικούς. Μετά το πέρας του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
απομακρύνει τα άχρηστα υλικά, υλικά συσκευασίας ή παλαιό εντοιχισμένο εξοπλισμό σε χώρους 
απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης 
άχρηστων ή παλαιών ειδών, ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με το προσωπικό του Νοσοκομείου, να 
καταγράψει τα είδη σε λίστα: μία στήλη με τίτλο “Υλικά προς αχρήστευση” (υλικά για τα οποία θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία αχρήστευσης του Νοσοκομείου) και μία στήλη με τίτλο “Άχρηστα – 
απόρριψη σε κάδους ανακύκλωσης / σκουπιδιών”. Ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει: 

 τα προς αχρήστευση υλικά στο σχετικό χώρο αποθήκευσης υλικών προς αχρήστευση του 
Νοσοκομείου, 

 τα άχρηστα υλικά συσκευασίας στους εξωτερικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης, 

 τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια στους κοινούς πράσινους κάδους σκουπιδιών και 

 τα διάφορα άχρηστα μπάζα (χωρίσματα ξηράς δόμησης, θραύσματα γυψοσανίδων – ξύλων, 
μεταλλικά στοιχεία κ.α.), από τα δομικά στοιχεία που θα αποξηλωθούν, σε κάδο απόρριψης μπαζών 
που θα νοικιάσει ο Ανάδοχος. 

 

Διαδικασία παραλαβής 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών να πραγματοποιηθεί εφόσον έχει ελεγχθεί από την 
επιτροπή Παραλαβής και την Τεχνική Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, η άρτια, καλή και στιβαρή 
(άκαμπτη) κατασκευή των δομικών στοιχείων καθώς και η στεγανότητα και η αντοχή υλικών και 
συνδέσεων. Ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το Νοσοκομείο, 
το αργότερο σε δύο εβδομάδες από την ανακοίνωση του Αναδόχου για το τέλος των εργασιών. 

Οι όποιες: 

 στρεβλώσεις –ταλαντώσεις των δομικών στοιχείων (χωρισμάτων, πορτών κ.α), 

 δυσλειτουργίες των μηχανισμών πορτών – ύδρευσης – αποχέτευσης, 
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 φθορές / βλάβες σε υλικά κατασκευής, συνδέσμους και χρώματα, 

 ατέλειες στο φινίρισμα σε όλες τις επιφάνειες, τις ακμές και γωνίες, 

 διαρροές στις συνδέσεις ύδρευσης / αποχέτευσης και αρμών στεγανοποίησης, 

 δυσλειτουργίες ή και κακή τοποθέτηση / σύνδεση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 

καθώς και όποιες άλλες βλάβες ή δυσλειτουργίες παρατηρηθούν, να κοινοποιηθούν εγγράφως από 
την επιτροπή Παραλαβής στον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει να τις αποκαταστήσει άμεσα για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ποιοτικής παραλαβής. 

Μετά  την ολοκλήρωση του αντικειμένου  του έργου - των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει 
όλες τις κατά τον νόμο και την τέχνη και τεχνική μετρήσεις και δοκιμές και να παραδώσει τα 
αποτελέσματά του στην Τεχνική Υπηρεσία. Επίσης οφείλει να παραδώσει όλα τα τεχνικά φυλλάδια, 
πιστοποιητικά, οδηγίες και σχέδια που περιγράφουν με πληρότητα τις εργασίες και τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν.  
 

Εγγύηση 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγράφως εγγύηση καλής, ανθεκτικής και ασφαλούς εγκατάστασης και 
λειτουργίας των δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα τροποποιηθούν  
από το έργο αυτό, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 
 

Εκτίμηση κόστους: 12,000€ (Δώδεκα χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι απαραίτητες εργασίες για εγκατάσταση του Container και την σύνδεσή του με τα δίκτυα του 
Νοσοκομείου καθώς και οι απαραίτητες μετατροπές και προσθήκες στις εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανοστασίου, περιγράφονται παρακάτω: 

Α. Οικοδομικές εργασίες 

Για την υλοποίηση των κατωτέρω εργασιών θα απαιτηθούν περίπου 10m3 σκυρόδεμα κατάλληλης 
σύνθεσης και οπλισμός σκυροδέματος 600kg περίπου. 

1. Κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων (δοκάρια) από οπλισμένο σκυρόδεμα – σύμφωνα με τις 
διαστάσεις της εταιρείας ΤΕΜΑΚ - για την τοποθέτηση του Container του Μηχανοστασίου: 
Κατασκευή δύο βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα (διαστάσεων 2,1mX0,5m η μπροστινή και  
2,1mX3,0m η πίσω βάση), στα σημεία και με τις διαστάσεις  που υποδεικνύονται στο 
επισυναπτόμενο σχέδιο, πάνω στο οποίο θα εγκατασταθεί το Container του Μηχανοστασίου 
επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ από την εταιρεία ΤΕΜΑΚ. Από την πλευρά του τοίχου αντιστήριξης  
να απέχει και να διαμορφώνεται κενό 0,15m. Το σκυρόδεμα να έχει την κατάλληλη σύσταση και 
οπλισμό για να μην καταπονείται από το βάρος του Container. Το προβλεπόμενο βάρος 
λειτουργίας ανέρχεται στους 10 τόνους,  με το περισσότερο, άνω των 6 - 7 τόνων, να κατανέμεται 
στη βάση με την μεγαλύτερη επιφάνεια (διαστάσεων 2,1mX3,0m) και το μικρότερο, περίπου 3-4 
τόνους, στη βάση με την μικρότερη επιφάνεια (διαστάσεων 0,5mX3,0m). Το ύψος των δοκαριών 
να είναι ανάλογο με την διαμόρφωση και το ύψος του εδάφους και να εξασφαλίζεται η απόλυτα 
επίπεδη τοποθέτηση του Container. Απαιτείται θραύση μπετόν του δαπέδου της ράμπας 
πρόσβασης προς το υπόγειο και εκσκαφή για εκσκαφή του θεμελίου και διαμόρφωση της 
επιφάνειας έδρασης του με νέο μπετόν καθαριότητας, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού και 
ξυλότυποι. 

2. Κατασκευή καναλιών και φρεατίων με οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική σχάρα, από 
γαλβανισμένη λάμα 25Χ3mm που θα εδράζεται σε αμφίπλευρες υποδοχές από γαλβανισμένη 
γωνιά βαρέως τύπου, για την συλλογή των όμβριων υδάτων, αλλά και της αποχέτευση του 
Container - Μηχανοστασίου, και την διοχέτευσή τους σε παρακείμενο δίκτυο όμβριων υδάτων.  
Η κατασκευή των δύο πρώτων φρεατίων είναι απαραίτητη για την αποχέτευση  των όμβριων 
υδάτων από τη ράμπα και τη μπροστινή πλευρά του διωρόφου, λόγω της κατασκευής των 
βοηθητικών οικίσκων και του Container που θα εμποδίζουν πλέον την αποχέτευσή τους στον 
υπάρχοντα αγωγό Φ100mm (ο οποίος θα χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από για την 
αποχέτευση του Container). Η κατασκευή τους να γίνει στα σημεία και με τις διαστάσεις  που 
υποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα σχέδια: 
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2.1. Κατασκευή καναλιού όμβριων μήκους 5,6m, εσωτερικού πλάτους 0,4m και βάθους 0,25m, με 
σχάρα διαστάσεων περίπου 5,6m X 0,47m, στο σημείο εισόδου κάτω από την συνδετήρια 
γέφυρα του επταώροφου. Το σκυρόδεμα να έχει την κατάλληλη σύσταση και οπλισμό για να 
μην καταπονείται από τα διερχόμενα βαρέα οχήματα. 

2.2. Κατασκευή φρεατίου όμβριων μήκους 0,6m, εσωτερικού πλάτους 0,6m και βάθους 0,25m, με 
σχάρα διαστάσεων περίπου 0,6m X 0,63m, στο σημείο σύνδεσης του νέου καναλιού μήκους 
5,6m με τα αντίστοιχα υπάρχοντα φρεάτια όμβριων – να είναι ανοικτό από τις δύο πλευρές 
που εφάπτεται με τα αυτά τα φρεάτια για την επίτευξη της υδραυλικής τους σύνδεσης. Το 
φρεάτιο αυτό θα αποχετεύει επίσης και την υπερκείμενη υδρορροή Φ110mm της γέφυρας 
σύνδεσης του επταώροφου κτηρίου. Το σκυρόδεμα να έχει την κατάλληλη σύσταση και 
οπλισμό για να μην καταπονείται από τα διερχόμενα βαρέα οχήματα.    

2.3. Κατασκευή φρεατίου όμβριων πλησίον της μεταλλικής ράμπας εισόδου του Container, 
εσωτερικού μήκους 0,25m, πλάτους 0,25m και βάθους 0,20m, με σχάρα διαστάσεων περίπου 
0.31Χ 0.31m, για την διασύνδεση του κεντρικού σωλήνα αποχέτευσης Φ100mm του 
Container - Μηχανοστασίου με τον υπάρχων σωλήνα όμβριων Φ100mm. Το φρεάτιο αυτό θα 
αποχετεύει επίσης και τα όμβρια ύδατα από την περιοχή της εισόδου του Container. 

3. Κατασκευή τσιμεντένιων δαπέδων εξομάλυνσης του εδάφους με τις διαστάσεις και τις κλίσεις 
που υποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα σχέδια: 

3.1. Για την βάση κατασκευής των 2 Βοηθητικών Οικίσκων. Το σκυρόδεμα να έχει την κατάλληλη 
σύσταση και οπλισμό για να μην καταπονείται από το βάρος των βοηθητικών μεταλλικών 
οικίσκων και των αποθηκευόμενων υλικών (παλέτες με αλάτι).     

3.2.  Για την είσοδο του Container – Μηχανοστασίου και την τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας και 
σκαλοπατιών. Το σκυρόδεμα να έχει την κατάλληλη σύσταση και οπλισμό για να μην 
καταπονείται από το βάρος της μεταλλικής ράμπας.    

3.3. Για την βελτίωση της κλίσης του εδάφους και την απομάκρυνση των υδάτων ανάμεσα από τις 
2 βάσεις του Container. 

3.4. Εξομάλυνση της κλίσης του εδάφους μπροστά από το νέο φρεάτιο όμβριων υδάτων μήκους 
5,6m, σε επιφάνεια διαστάσεων περίπου 6,37m μήκος και 0,5m πλάτος. Το σκυρόδεμα να 
έχει την κατάλληλη σύσταση και οπλισμό για να μην καταπονείται από τα διερχόμενα βαρέα 
οχήματα.    

4. Διάνοιξη, με κατάλληλο ποτηροτρύπανο, 2 οπών διαμέτρου Φ50mm στον τοίχο του υπογείου 
του Διωρόφου Κτηρίου  και 2 οπών διαμέτρου Φ50mm στον τοίχο αντιστήριξης της ράμπας 
πρόσβασης στο υπόγειο. Το σημείο διάνοιξης των οπών αποτυπώνεται στα επισυναπτόμενα 
σχέδια. Η διάτρηση στον τοίχο του υπογείου και στον τοίχο αντιστήριξης να γίνει στο ταρατσάκι 
του τοίχου αντιστήριξης και σε ύψος όχι λιγότερο των 10cm από το δάπεδο στο ταρατσάκι.   Από 
τις οπές αυτές θα διέλθουν α) ο σωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 1 ¼’’   του μηχανοστασίου και β) τα 
καλώδια ηλεκτρικής ισχύος του μηχανοστασίου και των 2 βοηθητικών οικίσκων. Μετά από την 
διέλευσή τους να εξασφαλιστεί η απόλυτη υγρομόνωση των οπών αυτών. 

5. Διάνοιξη ορύγματος στο δρόμο της ράμπας πρόσβασης στο υπόγειο, μήκους περίπου 7,5m, 
πλάτους 0,1m και βάθους άνω των 12-15cm για την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό, με 
κατάλληλο σκυρόδεμα, γαλβανισμένου μεταλλικού σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου 1 ½’’ και 
αντίστοιχου, με το όρυγμα, μήκους.  Το όρυγμα να έχει το κατάλληλο βάθος και το σκυρόδεμα να 
έχει την κατάλληλη σύσταση και οπλισμό για να μην καταπονείται ο σωλήνας από τα διερχόμενα 
βαρέα οχήματα.   Από τον σωλήνα  αυτό θα διέλθουν το καλώδιο FTP cat.6 και το καλώδιο 
εντολών 7Χ1 mm2  που αναχωρούν από το εσωτερικό του Container και οδεύουν προς το κέντρο 
ελέγχου κτηρίων (BMS). Στις δύο άκρες του σωλήνα να κατασκευαστούν απόλυτα στεγανά 
φρεάτια διαστάσεων τουλάχιστον 15cmΧ15cm και βάθους 15cm. Στο ένα φρεάτιο να εισέρχεται 
κάθετα αντίστοιχος σωλήνας από το Container και στο άλλο να εξέρχεται οριζόντια αντίστοιχος 
σωλήνας προς το κέντρο ελέγχου κτηρίων (BMS). 

Β. Οικίσκοι και λοιπές μεταλλικές κατασκευές 

Κατασκευή σύμφωνα με τις διαστάσεις των επισυναπτόμενων σχεδίων. Βαφή όλων των μεταλλικών 
επιφανειών (πλην των γαλβανισμένων) με αντισκωριακή βαφή και βερνικόχρωμα υψηλής αντοχής. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καθαρισμό και την αντισκωριακή προστασία των 
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ηλεκτροσυγκολλήσεων.  

1. Κατασκευή δύο μεταλλικών βοηθητικών οικίσκων πίσω από το Container και κάτω από το 
κλιμακοστάσιο κινδύνου, με σκελετό από κοιλοδοκούς κατάλληλων διαστάσεων και επικάλυψη 
από πάνελ πολυουρεθάνης.  Οι γενικές διαστάσεις του κάθε ένα οικίσκου είναι 3,60mΧ3,00m (ΜΧΠ) 
και το ύψος του ενός είναι περίπου 2,30m και του άλλου 2,50m. Στην οροφή να υπάρχει κατάλληλο 
πάνελ πολυουρεθάνης τύπου οροφής και στα πλάγια (αριστερά και δεξιά) να υπάρχει πάνελ 
πολυουρεθάνης τύπου πλαγιοκάλυψης. Η πίσω πλευρά να εφάπτεται στον τοίχο αντιστήριξης και να 
μην έχει πάνελ.  Κατά μήκος της γραμμής επαφής των στεγών με τον τοίχο αντιστήριξης, να 
εφαρμοστεί κατάλληλη υγρομόνωση. Στη μπροστινή πλευρά του κάθε ένα οικίσκου να τοποθετηθούν 
δύο συρόμενα – επάλληλα πορτόφυλλα, αναρτημένα  από  πάνω με 2 παράλληλες ράγες (τύπου 
Helm) και με 2 αντίστοιχα 4πλά βαγονέτα βαρέως τύπου ανά φύλλο. Το κάθε φύλλο θα είναι 
κατασκευασμένο από ορθογωνικό πλαίσιο γαλβανισμένου σιδήρου και πάνελ πολυουρεθάνης 
πλαγιοκάλυψης, να διαθέτει μεταλλική χειρολαβή στιβαρής κατασκευής και υπάρχει μεταλλική 
υποδοχή για λουκέτο βαρέως τύπου τόσο στο κάθε ένα πορτόφυλλο όσο και στις δύο αντίστοιχες 
πλευρές  του πλαισίου του οικίσκου. Τα δύο πορτόφυλλα να καλύπτουν πλήρως την μπροστινή 
πλευρά του κάθε οικίσκου. Στο κέντρο του ανοίγματος και συγκεκριμένα ανάμεσα στα δύο 
πορτόφυλλα, να τοποθετηθούν επί του εδάφους τρία ράουλα οδήγησης. Τα άβαφα μεταλλικά μέρη 
να βαφούν με βερνικόχρωμα  λευκής απόχρωσης. 

Να γίνει στατική μελέτη με κατασκευαστικά σχέδια των δύο οικίσκων και να κατατεθεί αντίγραφο 
πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2008 του κατασκευαστή του οικίσκου. Τόσο η στατική μελέτη και 
τα κατασκευαστικά σχέδια όσο και το αντίγραφο του πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2008 του 
κατασκευαστή, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να κατατεθούν μαζί με την τεχνική προσφορά. 

2. Κατασκευή μεταλλικής ράμπας και σκαλοπατιών με σκελετό από μορφοσίδερο και 
οριζόντιες / κεκλιμένες επιφάνειες από γαλβανιζέ λαμαρίνα αντιολισθητική (ανάγλυφη μορφή 
τύπου «κριθαράκι») για την πρόσβαση  στον εσωτερικό χώρο του Container - Μηχανοστασίου. 

Η μεταλλική ράμπα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής για να αντέχει τις καιρικές συνθήκες και 
την καταπόνηση από τη διακίνηση καροτσιών με συσκευασίες αλατιού. Οι επίπεδες επιφάνειες να 
είναι κατάλληλα διαμορφωμένες  ώστε να μην λιμνάζουν νερά πάνω σε αυτές. Η κεκλιμένη επιφάνεια 
(ράμπα) να έχει κλίση που να μην ξεπερνά το 10% και να διαθέτει, μόνο από την πλευρά του δρόμου, 
μεταλλικό κάγκελο προστασίας ύψους τουλάχιστον 90cm. Το κάγκελο και τα υπόλοιπα άβαφα 
μεταλλικά μέρη να βαφούν με βερνικόχρωμα  κίτρινης ανακλαστικής απόχρωσης για να είναι εύκολα 
ορατά από τα διερχόμενα οχήματα. 

Γ. Ηλεκτρολογικές εργασίες 

Όλες οι εργασίες επέκτασης ή αναδιάταξης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να εκτελεστούν 
σύμφωνα με τις διαστάσεις (που θα επαληθευτούν από τον Ανάδοχο) και τις τεχνικές λεπτομέρειες 
των επισυναπτόμενων σχεδίων καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί 
εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: 

 Ελληνικός Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

 Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”, 

 Πρότυπα VDE 0100, 0108 και 0107 για νοσοκομεία, 

 Πρότυπα VDE 0185, DIN 57185 για την αντικεραυνική προστασία, γειώσεις, θέματα εξίσωσης 
δυναμικού, 

 Πρότυπο IEC 439. 

 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικά κανάλια, 
διακόπτες, ρευματοδότες, ασφαλειοδιακόπτες, φωτιστικά, λαμπτήρες, φωτιστικά ασφαλείας, 
καλώδια κ.α.), πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και να διαθέτουν πιστοποιητικά CE για την συμμόρφωση με τις παρακάτω προδιαγραφές 
και ευρωπαϊκές οδηγίες: 

 Low Voltage Directive (LVD), 2014/35/EU 

 EN 61347-1:2008 + A1:2011+A2:2013 

 EN 61347-2-13:2014 

 Electromagnetic compatibility Directive (EMC), 2014/30/ 
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 EN 55015:2013 

 EN61547:2009 

 EN61000-3-2:2014 

 EN61000-3-3:2013 

 EcoDesign requirements for energy-related products Directive (ErP), 2009/125/EC and applicable 
Implementing Measures Implementing Measure: EC/1194/2012 

 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 
Directive (RoHS), 2011/65/EU: EN 50581:2012 

 Ειδικότερα, οι ρευματοδότες (πρίζες) και οι ρευματολήπτες (φις) που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την συμμόρφωση του μηχανισμού ως προς το 
πρότυπο IEC 60884-1 - Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. 

Επιπλέον, τα ηλεκτρολογικά κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
που να αποδεικνύει την συμμόρφωση ως προς τα πρότυπα, για μη μεταλλικά εξαρτήματα 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, EN 50085-1 – Cable trunking systems and cable ducting systems for 
electrical installations - Part 1: General Requirements. 

Επίσης, τόσο για τα ηλεκτρολογικά κανάλια και τα κουτιά διακλάδωσης όσο και για τους 
ρευματοδότες, τους διακόπτες και τα διάφορα φωτιστικά που θα χρησιμοποιηθούν να συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την συμμόρφωση ως προς το πρότυπο IEC 60529 ED. 2.2 
B:2013 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) για τον βαθμό προστασίας ΙΡ. 

Η απόδειξη της ύπαρξης όλων των προαναφερθέντων προτύπων & πιστοποιήσεων να γίνει με την 
επισύναψη, στη Τεχνική Προσφορά, φωτοτυπιών των τεχνικών φυλλαδίων των κατασκευαστών των 
επί μέρους υλικών  όπου θα αναφέρεται η συμβατότητα με τα πρότυπα αυτά. 

 Η είσοδος των καλωδίων στο Container - Μηχανοστάσιο να γίνει από τον Ανάδοχο μέσα από οπή 
κατάλληλης διαμέτρου που θα ανοίξει ο ίδιος στο τοίχωμα του Container, με την επίβλεψη και την 
καθοδήγηση του συνεργείου της ΤΕΜΑΚ, την οποία και θα στεγανοποιήσει κατάλληλα μετά την 
διέλευση των καλωδίων. Ο Ανάδοχος να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση των καλωδίων πριν την 
από την τοποθέτηση του Container από την εταιρεία ΤΕΜΑΚ, εκτός από το μικρό τελικό τμήμα 
περίπου 2-3 μέτρων πριν το τελικό σημείο σύνδεσης Τ1. 

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 

1.  Εγκατάσταση καλωδίου κατάλληλης διατομής και μήκους τουλάχιστον 50m, για τριφασική 
παροχή ισχύος 8KW / 380V (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση με διατομή τουλάχιστον 5Χ6 mm2), 
από τα Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης, που βρίσκονται στο υπόγειο του Διωρόφου κτηρίου, μέχρι το 
Container - Μηχανοστάσιο για την τροφοδοσία του τελευταίου με ηλεκτρική ισχύ. Η αναχώρηση 
του καλωδίου να γίνει με κατάλληλο διακόπτη παρόμοιου τύπου με τους υπάρχοντες (τύπος ABB 
SACE Tmax XT2N 160) στο πεδίο Π12-13, αντικαθιστώντας έναν από τους υπάρχοντες διακόπτες 
εφεδρείας 63Α. Η όδευση του να γίνει σε υπάρχουσα μεταλλική καναλέτα  εντός της ψευδοροφής του 
διαδρόμου του υπογείου και η τελική σύνδεσή του να γίνει στο σημείο Τ1 εντός του Container 
(ηλεκτρολογικός πίνακας). Στα τμήματα της διαδρομής που δεν υπάρχει κανάλι ή σωλήνας θα 
τοποθετηθεί κατάλληλος μεταλλικός σωλήνας ή μεταλλικό κανάλι με καπάκι, σύμφωνα με τις τεχνικές 
λεπτομέρειες των επισυναπτόμενων σχεδίων. 

2.  Εγκατάσταση 1 καλωδίου δικτύου (δεδομένων FTP) F/UTP 4 ζευγών CAT6 και 1 καλωδίου 
εντολών 7Χ1 mm2 από το  σημείο Τ1 του Container – Μηχανοστασίου έως το Κέντρο Ελέγχου 
Κτηρίων (BMS),  για την παρακολούθηση της λειτουργίας του και τον τηλεχειρισμό του. Το μήκος 
του κάθε ένα από τα καλώδια αυτά να είναι τουλάχιστον 70m και ο τερματισμός / σύνδεσή τους θα 
γίνει από την εταιρεία TEMAΚ. Η εγκατάστασή τους να γίνει από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις τεχνικές 
λεπτομέρειες των επισυναπτόμενων σχεδίων.  Η όδευση τους να γίνει μέσα από σωληνώσεις και 
καναλέτες που θα τοποθετήσει ο Ανάδοχος. Στα πρώτα περίπου 25m, η όδευση να γίνει μέσα 
μεταλλική καναλέτα και γαλβανισμένο σωλήνα 1 1/2”  ενώ στα υπόλοιπα 45 – 50 m  η όδευση να γίνει 
μέσα από  πλαστικά στεγανά κουτιά διακλαδώσεως και σωλήνες βαρέως τύπου. 

 Το καλώδιο εντολών να έχει εξωτερική μόνωση πολυουρεθάνης και εσωτερική από PVC, με αυξημένη 
μηχανική προστασία και μπλεντάζ χαλκού (ενδεικτικός τύπος OLFLEX PUR-CY). Να διαθέτει 
τουλάχιστον 7 μαύρους αγωγούς με λευκή αρίθμηση και μόνωση PVC, ονομαστικής διατομής 1 mm2   
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με λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0295 Class5). Το καλώδιο να πληροί τις προδιαγραφές 
VDE 0250 και VDE 0812. 

3.  Εγκατάσταση καλωδίου κατάλληλης διατομής και μήκους τουλάχιστον 30m, για 
μονοφασική παροχή ισχύος 1,5KW με διατομή τουλάχιστον 3Χ2,5 mm2 , από τον πίνακα εφεδρείας 
στο διάδρομο του υπογείου μέχρι τους δύο βοηθητικούς οικίσκους για την τροφοδοσία τους  με 
ηλεκτρική ισχύ. Η αναχώρηση του καλωδίου να γίνει από υπάρχουσα αυτόματη μονοπολική 
ασφάλεια εφεδρείας 10 Amp (αριθμός ασφάλειας F7) στον πίνακα εφεδρείας ΠΦΕ-Υ.1. Η όδευση του 
να γίνει σε υπάρχουσα μεταλλική καναλέτα  εντός της ψευδοροφής του διαδρόμου του υπογείου και 
η πρώτη σύνδεσή του να γίνει σε εξωτερικό στεγανό κουτί διακλάδωσης εντός του οικίσκου Α και η 
τελική σύνδεσή του σε εξωτερικό στεγανό κουτί διακλάδωσης εντός του οικίσκου Β . Στα τμήματα της 
διαδρομής που δεν υπάρχει κανάλι ή σωλήνας θα τοποθετηθεί κατάλληλος μεταλλικός σωλήνας ή 
μεταλλικό κανάλι με καπάκι ή πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου (εντός των βοηθητικών οικίσκων), 
σύμφωνα με τις τεχνικές λεπτομέρειες των επισυναπτόμενων σχεδίων. 

4.  Εγκατάσταση 2 κυκλωμάτων φωτισμού, ένα για κάθε βοηθητικό οικίσκο, αποτελούμενα 
από 2 στεγανά φωτιστικά με λαμπτήρα LED 10watt /Ε27, δύο στεγανούς ακραίους διακόπτες αλλέ 
– ρετούρ και ένα στεγανό φωτιστικό ασφαλείας τύπου LED, πλαστικά στεγανά κουτιά 
διακλαδώσεως και σωλήνες βαρέως τύπου και καλώδια 3Χ1,5  mm2  . 

5. Εγκατάσταση 2 αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων κατάλληλης διατομής και μήκους για την 
σύνδεση της πίσω πλευράς του μεταλλικού πλαισίου του Container με τις δύο κολώνες της 
γειτονικής μεταλλικής σκάλας. Επίσης ο Ανάδοχος να πραγματοποιήσει όποια άλλη ισοδυναμική 
σύνδεση ή γείωση απαιτείται από την Νομοθεσία στα μεταλλικά στοιχεία την εγκατάστασης 
(μεταλλικά κανάλια, στηρίγματα κ.α.). 
 

Δ. Υδραυλικές εργασίες 

Όλες οι εργασίες επέκτασης ή αναδιάταξης των υδραυλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να 
εκτελεστούν σύμφωνα με τις διαστάσεις (που θα επαληθευτούν από τον Ανάδοχο) και τις τεχνικές 
λεπτομέρειες των επισυναπτόμενων σχεδίων με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις 
υδραυλικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης καθώς και των Τεχνικών Οδηγιών του 
Τ.Ε.Ε. (2411/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Διανομή κρύου - ζεστού νερού & 2411/86 - 
Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Διανομή κρύου - ζεστού νερού). Επιπλέον, το τεχνικό 
προσωπικό που θα πραγματοποιήσει τις εργασίες θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες από τον Νόμο 
άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος. Για την υλοποίηση των επεκτάσεων από τα υπάρχοντα δίκτυα να 
χρησιμοποιηθούν: 

◦  για την ύδρευση (κρύο & ζεστό νερό), πράσινοι θερμοκολλητικοί σωλήνες και εξαρτήματα 
κατασκευασμένα από  Πολυπροπυλένιο RANDOM (PPR) - PN16, κατάλληλα για πόσιμο νερό και 
θέρμανση (μέγιστης θερμοκρασίας 90ºC). Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα να πληρούν τις 
προδιαγραφές των προτύπων: DIN8077 και 8078 (TYPE 3) και EN 15874, WRAS (πόσιμο νερό). Στα 
τμήματα που η σωλήνωση βρίσκεται εκτός κτηρίου, να φέρει εξωτερικό θερμομονωτικό υλικό 
κατασκευασμένο από συνθετικό καουτσούκ μη αναφλέξιμο (τύπου αρμαφλέξ). Όπου υπάρχουν 
διακόπτες να τοποθετηθούν ορειχάλκινοι διακόπτες τύπου μπολ-βαλβ. 

◦ για την αποχέτευση, σωλήνες και εξαρτήματα κατασκευασμένα από  μη τοξικό και 
αυτοσβενόμενο  σκληρό PVC-U. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα να έχουν ονομαστική πίεση PN16 και 
να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ 476 καθώς και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ΕΛΟΤ-ΕΝ 1401 και ΕΝ 13476-2. 

Η απόδειξη της ύπαρξης όλων των προαναφερθέντων προτύπων & πιστοποιήσεων να γίνει με την 
επισύναψη φωτοτυπιών των τεχνικών φυλλαδίων των κατασκευαστών των σωλήνων και των 
εξαρτημάτων, όπου θα αναφέρεται η συμβατότητα με τα πρότυπα αυτά.  

Οι υδραυλικές εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 

1. Εγκατάσταση πλαστικού θερμοκολλητικού σωλήνα ύδρευσης και εξαρτημάτων από  
Πολυπροπυλένιο RANDOM (PPR), ονομαστικής διαμέτρου 1 1/4” και μήκους περίπου 45m, από 
το κολλεκτέρ του Υδροστασίου (υπάρχουσα βάνα και με κατάλληλη συστολή) μέχρι την 
εξωτερική πλευρά Container - Μηχανοστάσιο για την τροφοδοσία του τελευταίου από το 
δίκτυο κρύου νερού χρήσης. Συγκεκριμένα, η αναμονή για την τελική σύνδεση να γίνει με 
ορειχάλκινη βάνα τύπου μπολ - βαλβ με θηλυκό σπείρωμα 1’’ (DN25-PN16), στηριγμένη επί του 
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γειτονικού τοίχου αντιστήριξης σε σημείο που θα υποδείξει το συνεργείο της ΤΕΜΑΚ κατά την 
φάση των τελικών συνδέσεων. Η σωλήνωση θα οδεύσει, για απόσταση περίπου 22m, εντός 
ψευδοροφής και με κατάλληλη πυκνή στήριξη. Στα τμήματα της όδευσης της σωλήνωσης σε 
εξωτερικό χώρο να τοποθετηθεί μεταλλικό κανάλι με καπάκι και στηρίγματα βαρέως τύπου, 
σύμφωνα με τις τεχνικές λεπτομέρειες των επισυναπτόμενων σχεδίων. 

2. Εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης κατάλληλων διαμέτρων (από Φ75 mm έως Φ110 mm) 
, από PVC-U, για την αποχέτευση του Μηχανοστασίου προς παρακείμενο δίκτυο ομβρίων 
υδάτων με σωλήνωση Φ100 mm. Έξοδος αποχετεύσεων από Container με σωλήνα DN75mm 
PN16 (το ακριβές σημείο εξόδου θα το υποδείξει το συνεργείο της ΤΕΜΑΚ κατά την φάση των 
τελικών συνδέσεων). Στο ίδιο σημείο και την ίδια χρονική στιγμή θα συνδεθούν και τα σιφόνια 
δαπέδου του Container με κατάλληλο εξάρτημα και αγωγό. Σύνδεση και συνέχεια με σωλήνα 
αποχέτευσης Φ110mm με κλίση περίπου 2%. Στη διαδρομή περίπου 6m μέχρι το φρεάτιο 
σύνδεσης να γίνει μερικός έως και ολικός εγκιβωτισμός του σωλήνα αποχέτευσης Φ110mm (με 
κλίση περίπου 2%) στο τσιμεντένιο δάπεδο εξομάλυνσης – η τοποθέτηση του τμήματος αυτού να 
γίνει πριν την εγκατάσταση του Container. Να τοποθετηθούν ανοίγματα καθαρισμού ανά 3m. 

3. Κατασκευή σωλήνωσης αποχέτευσης ομβρίων από PVC-U, διαμέτρου 160mm και μήκους 
περίπου 3,40m, για την απομάκρυνση των βρόχινων νερών, που εκρέουν από σωλήνα 
διαμέτρου 160mm της μπροστινής πλευράς του Διωρόφου, από την πίσω πλευρά του Container 
προς την ράμπα πρόσβασης στο Υπόγειο. 

 

ΣΧΕΔΙΑ 

Ακολουθούν τα παρακάτω σχέδια με ενδεικτικές διαστάσεις: 
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Εικόνα 1 Γενική Κάτοψη 
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Εικόνα 2 Γενική τομή ΓΓ' 
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Εικόνα 3 Βάση Container 
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Εικόνα 4 Κάτοψη Οικίσκων & σωλήνας αποχέτευσης ομβρίων Φ160mm 
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Εικόνα 5 Τομή οιίσκων και βάσεων & ηλεκτρολογικά 



14 

 
Εικόνα 6 Τομή Container, βάσεων και ράμπας 
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Εικόνα 7 Κάτοψη φρεατίων ομβρίων 
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Εικόνα 8 Τομή φρεατίου ομβρίων 
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Εικόνα 9 Κάτοψη μεταλλικής ράμπας 
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Εικόνα 10 Διέλευση καλωδίων και σωλήνα από τοίχο υπογείου, ταρατσάκι, και τοίχο αντιστήριξης 
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Εικόνα 11 Είσοδος καλωδίων και σωλήνα στο Container 
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Εικόνα 12 Κάτοψη εισόδου καλωδίων και σωλήνα στο Container 
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Εικόνα 13 Αναχώρηση καλωδίου ισχύος 8KW από Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης 
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Εικόνα 14  Αναχώρηση πλαστικού σωλήνα 1 1/4" από Υδροστάσιο 

 

 

Η Επιτροπή 

Αργυρόπουλος Ιωάννης - ΠΕ Πολ. Μηχ/κός 

Κόκκαλης Νικόλαος –ΤΕ Ηλεκ. Μηχ/κός 

Μπάστας Διονύσιος – ΔΕ Υδραυλικός 


