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ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & Τ.Ε.Ι. 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35.000,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στις διαρρυθμίσεις χώρων του κτιρίου “Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” και συγκεκριμένα του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και του Τακτικού 

Εξωτερικού Ιατρείου Οφθαλμολογικής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΓΝΠ) με σκοπό την 

όσο το δυνατό καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας, την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών 

εργασίας. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Με την μετεγκατάσταση όλων των τμημάτων και κλινικών του Δορυφορικού Τμήματος (πρώην 409 

Σ.Ν.) και των τμημάτων και κλινικών της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος (ΝΜΝΘ) στις 

Κεντρικές Εγκαταστάσεις του ΓΝΠ επί της οδού Καλαβρύτων 37 και λόγω του περιορισμένου χώρου, 

κρίνεται απαραίτητη η ανακατανομή κυρίως των χώρων του κτιρίου “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”. Στο κτίριο 

αυτό είναι απαραίτητη η αλλαγή στη διαρρύθμιση καθώς και η επισκευή - αναβάθμιση των 

εργαστηριακών – εξεταστικών χώρων, δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές φθορές (το κτίριο έχει 

κατασκευαστεί από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90), ενώ έχουν προκύψει αλλαγές στην ποσότητα 

και την ποιότητα των υπηρεσιών που πρέπει να υποστηρίξει, λόγω κοινωνικοοικονομικών 

μεταβολών και ιατροτεχνολογικών εξελίξεων. 

Παράλληλα, η αύξηση και η βελτίωση των χώρων και των υποδομών του Παθολογοανατομικού 

εργαστηρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς 

επίσης και για την συμμόρφωσή στα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου όπως το ISO9001. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Αντικείμενο εργασιών – Κατάθεση προσφορών 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στις διαρρυθμίσεις χώρων του κτιρίου “Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” του Γ. Ν. Πατρών, σύμφωνα με τις παρακάτω εργασίες και σχέδια, όπου 

παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και η μελλοντική για κάθε χώρο ξεχωριστά, προκειμένου 

οι χώροι αυτοί να επαναχρησιμοποιηθούν. Συγκεκριμένα οι προδιαγραφές αφορούν: 
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• Στη διαμόρφωση χώρων στον 3ο όροφο του Γ.Γ., όπου είναι εγκατεστημένη η Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού. Εκεί θα μετεγκατασταθεί το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. 

• Στη διαμόρφωση χώρων στον 1ο όροφο του Γ.Γ., όπου είναι εγκατεστημένο το 

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Εκεί πρόκειται να μετεγκατασταθεί το Τακτικό 

Εξωτερικό Ιατρείο (T.E.I.) της Οφθαλμολογικής. 

Η δαπάνη να περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και τα απαιτούμενα υλικά για την αποξήλωση δομικών 

στοιχείων, παλαιού εξοπλισμού (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών δικτύων και εγκαταστάσεων 

εξαερισμού κλιματισμού), καθώς και την κατασκευή νέων δομικών στοιχείων, εξοπλισμού και 

δικτύων. 

Στις Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων να αναφέρεται το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των 

εργασιών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να δεσμευτούν εγγράφως για την συμβατότητα των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεστούν με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τα κατασκευαστικά πρότυπα που περιγράφονται αναλυτικά 

στην Τεχνική Περιγραφή. 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν στις Τεχνικές Προσφορές τους την δομή, την 

σειρά, την αρίθμηση και την ορολογία (χώρων και εξοπλισμού) των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

έργου αυτού για να είναι ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη τόσο η αξιολόγηση των 

προσφορών όσο και η παρακολούθηση των εργασιών από τις σχετικές επιτροπές. 

Υποχρεώσεις πριν την έναρξη των εργασιών 

Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να υλοποιηθούν τα παρακάτω, με την ακόλουθη χρονική 

σειρά: 

Αμέσως μετά υπογραφή της σύμβασης του έργου, να παραδοθούν στον Ανάδοχο από την Τεχνική 

Υπηρεσία, τα 2 ηλεκτρονικά αρχεία, μορφής .dwg, των κατόψεων 1ου και 3ου ορόφου (που 

περιλαμβάνουν, σε αντίστοιχα επίπεδα (layers), όλα τα επισυναπτόμενα σχέδια των τεχνικών 

προδιαγραφών του έργου), σε φορητή ηλεκτρονική μνήμη flash (τύπου USBstick), μεγέθους 

τουλάχιστον 4GB, του Αναδόχου. 

Δεδομένου ότι οι διαστάσεις, οι θέσεις και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται 

στα επισυναπτόμενα σχέδια, τα κείμενα και τους πίνακες της παρακάτω τεχνικής περιγραφής είναι 

ενδεικτικά, 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, θύρες, ανοίγματα, ηλεκτρικά και υδραυλικά δίκτυα, πάγκοι, νεροχύτες 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. Η καταγραφή 

των χαρακτηριστικών, των διαστάσεων, των θέσεων, των συνθηκών και των επιλογών των 
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αποχρώσεων των νέων εγκαταστάσεων να γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 

του Εργαστηρίου / Ιατρείου και την Τεχνική Υπηρεσία. 

Οι καταγραφές των επιλογών και των βασικών διαστάσεων και θέσεων εγκατάστασης νέου 

εξοπλισμού και εξαρτημάτων, να δοθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο στην Τεχνική Υπηρεσία για να 

γίνει ο έλεγχος τους. Συγκεκριμένα, να δοθούν οι καταγραφές για: 

• τις επιλογές των αποχρώσεων τοίχων και θυρών, 

• τις θέσεις και τις διαστάσεις νέων θυρών& χωρισμάτων, 

• τις θέσεις των νέων ρευματοδοτών & διακοπτών, αλλά και όσων από τους υπάρχοντες 

μπορούν αξιοποιηθούν, 

• τις θέσεις πριζών δεδομένων και τηλεφώνου, 

• τις θέσεις και τις διαστάσεις νέων νιπτήρων και νεροχυτών και 

• τις θέσεις για τις αναμονές υδραυλικής σύνδεσης των νεροχυτών των πάγκων, των 

εργαστηριακών τραπεζιών – σταθμών εργασίας και των Fume Hoods. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να παραδώσει εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία για έγκριση, πριν την 

έναρξη των εργασιών, προμελέτη ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, αλλά και την φωτοτεχνική 

προμελέτη. Οι προμελέτες να αναφέρουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία: 

• Προμελέτη ισχυρών και ασθενών ρευμάτων: Να περιλαμβάνει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (τύπος, διατομές) των παροχικών καλωδίων και των οργάνων 

ασφάλισης και διακοπής της παροχής των ηλεκτρικών πινάκων, μεταξύ των υποπινάκων 

διανομής των ορόφων και των επιμέρους υποπινάκων των υπό διαμόρφωση χώρων. 

Συγκεκριμένα μεταξύ των πινάκων: 

3-1-Ν και 3-1-1-Ν 

3-1-Ν και 3-1-2-Ν 

3-1-Ε και 3-1-1-Ε 

3-1-Ε και 3-1-2-Ε 

1-1-Ν και 1-1-1-Ν 

1-1-Ε και 1-1-1-Ε 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει, με κατάλληλους υπολογισμούς, και να αναφέρει στη 

προμελέτη ισχυρών ρευμάτων, αν οι υπάρχουσες κεντρικές παροχικές γραμμές 

(καλώδια, διακόπτες και ασφάλειες) μεταξύ των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης (ΔΕΗ 

ή ΔΕΗ/ΗΖ) στο Υπόγειο του κτιρίου και τους νέους υποπίνακες ορόφου στο διάδρομο 

του 1ου (1-1-Ν & 1-1-Ε) και του 3ου ορόφου (3-1-Ν & 3-1-Ε) είναι επαρκείς. Στην 

περίπτωση που οι γραμμές αυτές δεν είναι επαρκείς και πρέπει να αντικατασταθούν με 

νέες, κατάλληλων χαρακτηριστικών και διαστασιολόγησης, ο Ανάδοχος οφείλει να το 

αναφέρει στην προμελέτη και να ενσωματώσει την αντικατάσταση τους στο σύνολο των 



4/88 

 

ηλεκτρολογικών εργασιών που θα υλοποιηθούν και των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν στο έργο αυτό. 

Επίσης, να περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συμβατότητα με τα 

κατασκευαστικά πρότυπα που αναφέρονται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, καθώς 

και τον τύπο των βασικών υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, δηλαδή: 

των διακοπτών, 

των πριζών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων,  

των καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων,  

των ραγοϋλικών πινάκων (μικροαυτόματοι, διακόπτες διαφυγής έντασης, ενδεικτικές 

λυχνίες). 

• Φωτοτεχνική προμελέτη: Να περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη 

συμβατότητα με τα κατασκευαστικά πρότυπα που αναφέρονται στην παρακάτω τεχνική 

περιγραφή, καθώς και τον τύπο των βασικών υλικών που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν, δηλαδή των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων. 

Η γνωστοποίηση όλων αυτών των στοιχείων να γίνει με την επισύναψη, στις σχετικές προμελέτες, 

εντύπων υπολογισμών και φωτοτυπιών των τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των 

παραπάνω υλικών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει ακόμη να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία για έγκριση, φωτοτυπίες των 

τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και 

των επί μέρους βασικών εξαρτημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις 

ύδρευσης – αποχέτευσης, δηλαδή των διακοπτών και των εξαρτημάτων σύνδεσης & αλλαγής 

κατεύθυνσης. Στις φωτοτυπίες αυτές να φαίνονται ευκρινώς, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η 

συμβατότητα με τα κατασκευαστικά πρότυπα που αναφέρονται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή 

καθώς και ο τύπος των υλικών. 

Η Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των υπό ανακαίνιση χώρων, οφείλει να 

ελέγξει τις προμελέτες και τις καταγραφές του Αναδόχου και την καταλληλότητα των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν και να αποδεχτεί ή να διατυπώσει εγγράφως τις όποιες παρατηρήσεις. Το 

συγκεκριμένο έγγραφο πρέπει να αποσταλεί στον Ανάδοχο εντός 10 ημερών από την παραλαβή των 

στοιχείων και των προμελετών. Ο Ανάδοχος οφείλει να απαντήσει άμεσα στις όποιες παρατηρήσεις. 

Η πλήρης αποδοχή όλων των καταγραμμένων στοιχείων και προμελετών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών. Τα τελικά συμφωνηθέντα στοιχεία να κοινοποιηθούν 

άμεσα από την Τεχνική Υπηρεσία στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου για την έναρξη των 

εργασιών. 

Η επάρκεια των ειδικευμένων τεχνικών που θα υλοποιήσουν τις εργασίες να αποδειχθεί με την 

κατάθεση φωτοτυπιών των αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος των: 

• εγκαταστατών ηλεκτρολόγων 
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• εγκαταστατών υδραυλικών 

Οι άδειες να είναι σε ισχύ κατά την διάρκεια του έργου και τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των 

εργασιών. 

Χρόνος πραγματοποίησης και διάρκεια 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. Η συνολική 

διάρκεια των εργασιών, από την επίσημη έναρξη τους, δεν πρέπει να ξεπεράσει τον ένα μήνα.  

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε δύο χρονικές περιόδους. 

Στην πρώτη χρονική περίοδο και αφού πρώτα έχει μεταφερθεί η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε νέο 

χώρο, θα ξεκινήσει από τον ανάδοχο του παρόντος έργου η διαμόρφωση του χώρου που 

καταλάμβανε η ΜΤΝ στον 3ο όροφο του κτιρίου Γ.Γ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

διαμόρφωσης, θα γίνει η μετεγκατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού του 

Παθολογοανατομικού από εξειδικευμένα συνεργεία άλλου αναδόχου εντός 1-2 ημερών. Η συνολική 

διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου δε θα πρέπει να ξεπεράσει τις 20 ημερολογιακές ημέρες από 

την επίσημη έναρξη των εργασιών. 

Στη δεύτερη χρονική περίοδο και αφού αποδεσμευτεί ο χώρος που καταλάμβανε το 

Παθολογοανατομικό εργαστήριο, θα ξεκινήσει ο Ανάδοχος τη διαμόρφωση του χώρου του 1ου 

ορόφου του κτιρίου Γ.Γ., όπου θα μεταφερθεί το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο της Οφθαλμολογικής. Η 

συνολική διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου δε θα πρέπει να ξεπεράσει τις 10 ημερολογιακές 

ημέρες από την ημέρα μετεγκατάστασης του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου στους νέους 

χώρους. 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ασφαλείας και απαιτήσεων λειτουργίας των Νοσοκομείων, η 

εκτέλεση των εργασιών δύναται να αναβληθεί ή να διακοπεί εκτάκτως μετά από άμεση εντολή της 

Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρις ότου αρθούν οι αιτίες που επέβαλλαν την αναβολή ή την διακοπή των 

εργασιών. Η άρση των αιτιών που επέβαλαν την διακοπή θα πρέπει να γίνει με ενέργειες και έξοδα 

του Αναδόχου, εφόσον το πρόβλημα προέκυψε λόγω των εκτελούμενων από αυτόν εργασιών. 

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. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. 

Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, 

σκόνης, οσμών, κλπ. Επιπλέον, απαιτείται άμεση απομάκρυνση μπαζών και αχρήστων από τους 

χώρους του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου). 
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Το τεχνικό προσωπικό που θα πραγματοποιήσει τις εργασίες θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες από 

τον Νόμο άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν τρυπήματα ή σκαψίματα, στο δάπεδο ή στους τοίχους, 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. Επίσης, 

σε περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν σημαντική όχληση και αρνητική επίδραση στη λειτουργία 

ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α. εργασιών του Νοσοκομείου, η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 

διακόψει προσωρινά τις εργασίες μέχρις ότου δεν εμποδίζονται οι λειτουργίες του Νοσοκομείου ή 

να καθορίσει άλλες ώρες για την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι όποιες επεμβάσεις ή προσθήκες γίνουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις, να πληρούν και τις 

απαιτήσεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. 

Υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση των εργασιών – Διαδικασία παραλαβής 

Επισκευές – Μερεμετίσματα: Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει ό,τι μερεμετίσματα 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ακόμα να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές ή φθορές 

που μπορεί να έχουν προκληθεί στο κτίριο, καθώς και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις. 

Καθαρισμός – Απομάκρυνση άχρηστων υλικών: Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους 

στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες καθαρούς και λειτουργικούς. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να απομακρύνει άμεσα 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 καταγράφει 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 

σκεπασμένο κάδο απόρριψης μπάζων που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

Επιπλέον, για όσα δομικά στοιχεία και εξαρτήματα ζητείται, στη παρακάτω τεχνική περιγραφή, η 

προσεκτική – μη καταστροφική αποξήλωση τους, αυτά να τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο σε 

αποθηκευτικούς χώρους που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία για να είναι δυνατή η μελλοντική 

επαναχρησιμοποίηση τους. 
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Βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών 

Πριν την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών από την αντίστοιχη επιτροπή, να 

πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον υπεύθυνο του εκάστοτε διαρρυθμισμένου χώρου και την Τεχνική 

Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, για την άρτια, καλή και στιβαρή (άκαμπτη) κατασκευή των 

δομικών στοιχείων, καθώς και για την στεγανότητα και την αντοχή υλικών και συνδέσεων 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, θυρών κ.ά.), 

• δυσλειτουργίες των μηχανισμών, είτε θυρών και παραθύρων, είτε Η/Μ εξοπλισμού, 

• φθορές / βλάβες σε υλικά κατασκευής, συνδέσμους και χρώματα, 

• 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 στον 

Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να τις αποκαταστήσει άμεσα για να προχωρήσει το Νοσοκομείο στη 

διαδικασία παραλαβής του έργου. 

Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά, μετρήσεις οδηγίες, μελέτες και σχέδια 

Όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά, άδειες, μετρήσεις οδηγίες, μελέτες και σχέδια που 

αφορούν στις εργασίες που υλοποιήθηκαν και τα σχετικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, να 

παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία σε έντυπη (σε σελίδες Α4) και ηλεκτρονική μορφή (μορφή .pdf 

για τα έγγραφα και .dwg για τα σχέδια), εντός φακέλων και ψηφιακών μέσων (οπτικοί δίσκοι ή 

μνήμη usb flash) αντίστοιχα. Τα έντυπα που περιέχονται στους φακέλους καθώς και οι ψηφιακοί 

δίσκοι ή η φορητή ηλεκτρονική μνήμη flash να ελεγχθούν, παρουσία του Αναδόχου, σε υπολογιστή 

και στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας για να επαληθευτεί το περιεχόμενο τους, με αρχεία τύπου 

.dwg και .pdf.  

Επιπλέον, να ελεγχθεί η αντιστοίχηση των εντύπων και των αρχείων με τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και τα υλοποιηθέντα έργα. Ειδικότερα: 

Τεχνικά φυλλάδια – πιστοποιητικά: Η απόδειξη της ύπαρξης όλων των προτύπων & πιστοποιήσεων 

των υλικών και των εργασιών που υλοποιήθηκαν και αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

έργου αυτού, να γίνει από τον Ανάδοχο με την κατάθεση φωτοτυπιών: 

• των τεχνικών φυλλαδίων των κατασκευαστών, όπου θα αναφέρεται η σήμανση CE των 

υλικών,  

• των πιστοποιητικών ποιότητας π.χ. ISO 9001 των κατασκευαστών των υλικών, όπου 

απαιτούνται, καθώς και 
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• των πιστοποιητικών για την εναρμόνιση στα διάφορα διεθνή κατασκευαστικά πρότυπα 

που μπορεί, κατά περίπτωση, να απαιτούνται. 

Μετρήσεις – Οδηγίες: Ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει όλες τις κατά το νόμο και την τέχνη και τεχνική 

μετρήσεις και δοκιμές και να παραδώσει τα αποτελέσματά του στην Τεχνική Υπηρεσία. Ειδικότερα, 

να παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: 

• οι μετρήσεις και την πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, 

σύμφωνα με το πρότυπο HD 384, 

• οι μετρήσεις πιστοποίησης των δικτύων τηλεφωνίας και δεδομένων, 

• οι φωτοτεχνικές μετρήσεις για το φωτισμό στις επιφάνειες εργασίας που τελικά 

επιτεύχθηκε, καθώς και 

• λοιπές μετρήσεις και δοκιμές που απαιτούν τα πρότυπα και οι κανονισμοί που 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου αυτού. 

Επίσης, ο Ανάδοχος να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία τις όποιες οδηγίες απαιτούνται για την 

ορθή και ασφαλή χρήση και συντήρηση των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν ή 

τροποποιήθηκαν καθώς και όποιου νέου εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε. 

Μελέτες – Σχέδια: Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, τις πλήρεις, τελικές, μελέτες:  

• ισχυρών ρευμάτων, με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς των επί μέρους 

κυκλωμάτων, 

• φωτοτεχνίας, με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς των επί μέρους φωτιζόμενων 

χώρων και σημείων, 

• εξαερισμού εσωτερικών γραφείων και εξεταστηρίων (εργασία 4.4), με όλους τους 

απαραίτητους υπολογισμούς των επί μέρους εξαεριζόμενων χώρων, 

• καθώς και όποιες άλλες μελέτες μπορεί να απαιτούν τα πρότυπα και οι κανονισμοί που 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου αυτού. 

Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει τα σχέδια των 

κατόψεων και των εγκαταστάσεων των υπό διαρρύθμιση χώρων. Η ενημέρωση να γίνει σε 

ηλεκτρονική (στη κάτοψη ηλεκτρονικών αρχείων τύπου .dwg, που θα έχουν δοθεί στον Ανάδοχο 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου πριν την έναρξη των εργασιών) και σε έντυπη μορφή 

και να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία: 

• Tα τυπωμένα σχέδια. Η έντυπη μορφή των τελικών σχεδίων (χαρακτηρισμός asbuild) να 

υλοποιηθεί σε φύλλα διαστάσεων Α0 (84.1 x 118.9 cm), κατά το πρότυπο ISO 216, και να 

είναι διπλωμένα σε διάσταση Α4 (21 x 29.7 cm) και κατά τέτοιο τρόπο ώστε στη μία 

πλευρά να φαίνεται το υπόμνημα και ο τίτλος/τύπος του σχεδίου. Για κάθε διαφορετικό 

τύπο εγκατάστασης και εργαστήριο / ιατρείο (Παθολογικής Ανατομίας και 

Οφθαλμιατρικό) να δοθεί από τον Ανάδοχο ξεχωριστό τυπωμένο σχέδιο (με τις 
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προαναφερθείσες διαστάσεις) που θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την αρχιτεκτονική 

κάτοψη (με τις αλλαγές στις διαρρυθμίσεις των χώρων που πραγματοποιήθηκαν), τους 

εργαστηριακούς πάγκους & εξοπλισμό και τα όσα έπιπλα αναφέρονται στις αρχικές 

κατόψεις και λεπτομέρειες των σχετικών με το σχέδιο εγκαταστάσεων (π.χ. ηλ. γραμμές, 

πρίζες, σωληνώσεις, βρύσες κ.α.). 

• Tα τροποποιημένα ηλεκτρονικά σχέδια σε μορφή αρχείων τύπου .dwg, κατάλληλων για 

ανάγνωση και τροποποίηση σε σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα τύπου AUTOCAD. 

Τα ηλεκτρονικά σχέδια του κάθε διαφορετικού τύπου κτιριακής ή 

ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης να είναι σχεδιασμένα σε ξεχωριστά επίπεδα 

(layers), με ξεχωριστό χρωματισμό και κατανοητή ονομασία, κατά το δυνατόν ίδια με 

αυτά που υπάρχουν στα αρχικά ηλεκτρονικά σχέδια που παρέδωσε η Τεχνική Υπηρεσία 

στον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει:  

• Αρχιτεκτονικές κατόψεις των υπό διαμόρφωση χώρων στον 1ο και τον 3ο όροφο – μετά 

την υλοποίηση των τροποποιήσεων. 

• Σχέδια ηλεκτρικών δικτύων και πινάκων (κατόψεις και μονογραμμικά σχέδια), με τις 

ακριβείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της κάθε γραμμής (μήκος, τύπος 

καλωδίων και οργάνων διακοπής και ασφάλισης), τα φορτία και τους χώρους που 

τροφοδοτεί καθώς και τον κωδικό γραμμής. Οι κωδικοί γραμμής αναγράφονται στους 

σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος. 

• Σχέδια δικτύων ασθενών ρευμάτων – δεδομένων και τηλεφωνίας, με τις ακριβείς 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της κάθε γραμμής (μήκος, τύπος καλωδίων και 

πριζών), τους χώρους που εξυπηρετεί καθώς και τον κωδικό της κάθε γραμμής.  

• Σχέδια φωτισμού – κάτοψη με την κατανομή των φωτιστικών και των διακοπτών των επί 

μέρους κυκλωμάτων. 

• Σχέδια ύδρευσης και αποχέτευσης - κατόψεις και κατακόρυφα διαγράμματα 

• Σχέδια εξαερισμού γραφείων, WC και εξεταστηρίων – κάτοψη εξαεριστήρων, 

αεραγωγών και στομίων εισόδου και εξόδου με την υπολογισθήσα παροχή. Να 

περιλαμβάνονται οι όποιες τροποποιήσεις προβλέπονται στα υπάρχοντα δίκτυα 

εξαερισμού / κλιματισμού. 

Προϋπολογισμός 

Το συνολικό κόστος του έργου (κόστος εργασιών και υλικών) θα ανέλθει στο ποσό των 35.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Εγγύηση 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγράφως εγγύηση καλής, ανθεκτικής και ασφαλούς εγκατάστασης και 

λειτουργίας των δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα 

κατασκευαστούν ή θα τροποποιηθούν καθώς και για τα επί μέρους υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, 

για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.1 Καθαίρεση χωρισμάτων / τοίχων ξηρής δόμησης 

Καθαίρεση χωρισμάτων ξηρής δόμησης, όπου απαιτείται για ενοποίηση χώρων. Περιλαμβάνεται 

πλήρης καθαίρεση γυψοσανίδων ή μοριοσανίδων, εσωτερικών υαλοστασίων, μόνωσης, σκελετού / 

πλαισίου από γαλβανισμένο σίδηρο ή αλουμίνιο και λοιπών στηριγμάτων και γενικώς όλων των 

δομικών στοιχείωνπου περιλαμβάνουν οι τοίχοι. Ειδικότερα, να έχει προηγηθεί η προσεκτική – μη 

καταστροφική - αποξήλωση και απομόνωση των καλωδιώσεων, διακοπτών , πριζών (εργασία 2.3) 

καθώς και των σωληνώσεων ύδρευσης/αποχέτευσης (εργασία 3.1). Άμεση απομάκρυνση 

αποξηλωθέντων άχρηστων υλικών από τους χώρους των εργασιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις που 

αναφέρονται στους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Περιλαμβάνεται μερεμετισμός 

των δαπέδων (αποκοπή προεξοχών, αντικατάσταση πλαστικών πλακιδίων δαπέδου (εργασία 1.8)), 

των παρακείμενων τοίχων και της οροφής. 

Τα τμήματα των τοίχων ξηράς δόμησης που θα καθαιρεθούν φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια 

και σε πίνακα του παραρτήματος. 

1.2 Κατασκευή χωρίσματος / τοίχου ξηρής δόμησης 

Χώρισμα από φύλλα γυψοσανίδας πάχους 12.5mm τοποθετημένα αμφίπλευρα πάνω σε μεταλλικό 

σκελετό πλάτους 5cm αποτελούμενο, κατακόρυφα, από ορθοστάτες (ανά 60cm) και οριζόντια από 

στρωτήρες και τραβέρσες. Εντός του σκελετού και μεταξύ των δύο πλευρών από γυψοσανίδα να 

υπάρχει μόνωση από πετροβάμβακα πάχους 5cm και πυκνότητας 40kg/m3.  

Κατά μήκος των πλευρών των τοίχων ξηράς δόμησης που πρόκειται να κατασκευαστούν και 

εφάπτονται σε νιπτήρες και νεροχύτες (σε πλάτος τουλάχιστον 0,90m – 45cm αμφίπλευρα από το 

κέντρο συμμετρίας του νιπτήρα), να τοποθετηθεί γυψοσανίδα ανθυγρού τύπου πάχους 12.5mm, 

κατάλληλης για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων τοίχου. Στα σημεία που προβλέπεται να 

τοποθετηθούν νιπτήρες να γίνουν μεταλλικές ενισχύσεις εντός του τοίχου, κάθετα από το δάπεδο 

μέχρι το ταβάνι και οριζόντια στο ύψος των οπών στήριξης του νιπτήρα. 

Στις εργασίες περιλαμβάνεται το στοκάρισμα, το τρίψιμο, το αστάρωμα και το βάψιμο των 

γυψοσανίδων (εργασία 1.9) σε απόχρωση που καθορίστηκε από τον υπεύθυνο του χώρου κατά την 
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φάση μέτρησης των ακριβών διαστάσεων των χώρων από τον ανάδοχο. Επίσης θα περιλαμβάνονται 

οι εργασίες εγκατάστασης των ενσωματωμένων στο χώρισμα ηλεκτρικών δικτύων και εξαρτημάτων, 

όπως πρίζες, διακόπτες, καλωδιώσεις, κ.α. (εργασίες 2.1, 2.2, 2.4) καθώς και των ενσωματωμένων 

δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης (εργασία 3.2). 

Τα τμήματα των τοίχων ξηράς δόμησης που θα κατασκευαστούν φαίνονται στα επισυναπτόμενα 

σχέδια και σε πίνακα του παραρτήματος. 

Το ύψος σε όλους τους νέους τοίχους ξηράς δόμησης είναι περίπου 3m, από το δάπεδο μέχρι το 

ταβάνι, εκτός εάν οι προδιαγραφές αναφέρουν κάτι διαφορετικό σε συγκεκριμένα νέα τμήματα 

τοίχου. 

1.3 Αποξήλωση εσωτερικών υαλοστασίων – κλείσιμο κενών πλαισίων 

Στα εσωτερικά υαλοστάσια που είναι ενσωματωμένα σε τοίχους / χωρίσματα που θα καθαιρεθούν 

(αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες του παραρτήματος), να γίνει προσεκτική – μη καταστροφική 

- αποξήλωση τζαμιών και αλουμινένιων πλαισίων ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να 

αποθηκευθούν από την ΤΥ για μελλοντική χρήση.  

Όσα εσωτερικά υαλοστάσια βρίσκονται σε τοίχους ξηράς δόμησης που δεν θα καθαιρεθούν στους 

παρακάτω χώρους του T.E.I. Οφθαλμολογικής: 

«Εξεταστήρια 1,2,3,4»,  

«OCT & LASER” και 

«Φλουοροαγγειογραφία Yag», 

 να αφαιρεθούν προσεκτικά μόνο οι υαλοπίνακες και τα κενά πλαίσια να κλειστούν με μοριοσανίδα 

του ιδίου ή 1-2mm μικρότερου πάχους από την υπάρχουσα υποδοχή για το τζάμι (Το όποιο 

περιμετρικό διάκενο στο πλαίσιο να σφραγισθεί με κατάλληλο σφραγιστικό υλικό βαφόμενο). Οι 

μοριοσανίδες να χρωματιστούν στην ίδια απόχρωση με τους τοίχους. 

Επίσης, να αφαιρεθούν προσεκτικά οι δύο (2) υαλοπίνακες τύπου αμμοβολής διαστάσεων 1.20m x 

1.60m και 1.40m x1.60m από τον υπό διαμόρφωση χώρο «Παθολογοανατομικό εργαστήριο – τμήμα 

Β». Τα κενά πλαίσια να κλειστούν με τμήματα τοίχου ξηράς δόμησης από άνθυγρη γυψοσανίδα 

κατάλληλων διαστάσεων και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην εργασία με 

κωδικό 1.2. Το εξωτερικό φύλλο άνθυγρης γυψοσανίδας να τοποθετηθεί στη θέση των 

υαλοπινάκων και να είναι των ίδιων περίπου διαστάσεων, ενώ ο μεταλλικός σκελετός πλάτους 5cm, 

η μόνωση από πετροβάμβακα και το εσωτερικό φύλλο άνθυγρης γυψοσανίδας να τοποθετηθούν 

πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του υπάρχοντος τοίχου και να καλύψουν το σύνολό της, δηλαδή 

επιφάνεια διαστάσεων 1.77m x 3.00m (τμήμα Π32 – Π31) και 3.75m x 3.00m (τμήμα Π28 – Π31) 

περίπου (επισυνάπτονται σχέδια στο Παράρτημα). 
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1.4 Αποξήλωση θυρών μαζί με την κάσα τους 

Αποξήλωση θυρών και των αντίστοιχων κασών (σιδερένιων ή αλουμινένιων), μετά προσοχής, ώστε 

να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε χώρους που υποδεικνύονται από την τεχνική περιγραφή. 

Όσες δεν επαναχρησιμοποιηθούν άμεσα, να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική 

Υπηρεσία για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση. Άμεση απομάκρυνση αποξηλωθέντων άχρηστων 

υλικών από τους χώρους των εργασιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις που αναφέρονται στους 

γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η θέση των θυρών φαίνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια και οι εργασίες που θα υλοποιηθούν σε 

αυτές, όπως στο παράρτημα. 

1.5 Νέες θύρες μαζί με την κάσα τους 

Τοποθέτηση νέων ξύλινων ανοιγόμενων θυρών από MDF, διαστάσεων 90cmx220cm, με κλειδαριά 

μαζί με την αλουμινένια κάσα τους. Το ξύλινο φύλλο της θύρας να είναι βαμμένο σε απόχρωση που 

καθορίστηκε από τον υπεύθυνο του χώρου κατά την φάση μέτρησης των ακριβών διαστάσεων των 

χώρων από τον ανάδοχο. Προσθήκη περσίδων σε όσες θύρες απαιτείται για την φυσική είσοδο 

νωπού αέρα (κωδικός εργασίας 4.4). 

Η θέση των θυρών φαίνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια και οι εργασίες που θα υλοποιηθούν σε 

αυτές, στο παράρτημα. 

1.6 Επανατοποθέτηση θυρών μαζί με την κάσα τους & επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων 

θυρών και κασών 

Όσες ξύλινες ή αλουμινένιες θύρες με την κάσα τους επανατοποθετηθούν ή αξιοποιηθούν στη νέα 

διαρρύθμιση των χώρων, να συντηρηθούν ή και να επισκευαστούν από τον Ανάδοχο.  

Η συντήρηση περιλαμβάνει τη σύσφιξη, ρύθμιση και τη λίπανση των επί μέρους μηχανισμών, όπως 

των κλειδαριών, των μεντεσέδων, των χερουλιών και όποιων ελατηρίων – μηχανισμών επαναφοράς 

υπάρχουν, καθώς και έλεγχο καλής λειτουργίας. 

Η επισκευή μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

• αντικατάσταση ή επισκευή κλειδαριών, μεντεσέδων και χερουλιών.  

• επαναφορά κρεμασμένων θυρών. 

• σε κάθε ξύλινη θύρα, να γίνει από τον Ανάδοχο η αποκατάσταση τυχόν σπασιμάτων στο 

ξύλινο φύλλο της , τα απαιτούμενα στοκαρίσματα / τριψίματα και να βαφεί σε 

απόχρωση όμοια με τις αποχρώσεις των θυρών των χώρων ή στην απόχρωση που 

καθορίστηκε από τον υπεύθυνο του χώρου κατά την φάση μέτρησης των ακριβών 

διαστάσεων των χώρων. 

• αντικατάσταση των υαλοστασίων φεγγιτών σε όσες ξύλινες ή αλουμινένιες θύρες έχουν 

σπασίματα (σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του παραρτήματος). 
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• αντικατάσταση των υαλοστασίων φεγγιτών σε όσες θύρες απαιτείται, για λόγους 

συσκότισης του χώρου, σύμφωνα με το παράρτημα, ως εξής: 

α. Στις ξύλινες θύρες, τοποθέτηση μοριοσανίδας χρώματος ίδιου με αυτό της θύρας 

και πάχους ίδιου με αυτό της υπάρχουσας υποδοχής του τζαμιού ή μέχρι 2mm 

λιγότερο. Το όποιο περιμετρικό διάκενο στο πλαίσιο να σφραγισθεί με κατάλληλο υλικό. 

β. Στις αλουμινένιες θύρες να γίνει, όπου αναφέρεται στις οικοδομικές εργασίες του 

παραρτήματος, αντικατάσταση των υαλοπινάκων των θυρών με πάνελ πολυουρεθάνης 

ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS (με 2 μεταλλικά φύλλα λευκού χρώματος και 

ενδιάμεσο στρώμα πολυουρεθάνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS) συνολικού 

πάχους 22mm και διαστάσεων αντίστοιχων με τα κενά που πρόκειται να καλύψουν. Τα 

πάνελ να στηριχθούν εντός του υπαρχόντων πλαισίων με κατάλληλα προφίλ 

αλουμινίου, τοποθετημένα κατά μήκος των περιμετρικών διακένων. Τα διάκενα να 

σφραγισθούν με κατάλληλο υλικό. 

Προσθήκη περσίδων σε όσες θύρες απαιτείται για την φυσική είσοδο νωπού αέρα (κωδικός 

εργασίας 4.4). Η θέση των θυρών φαίνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια και οι εργασίες που θα 

υλοποιηθούν σε αυτές, στο παράρτημα. 

1.7 Στοπ θύρας & ελατήριο – μηχανισμός επαναφοράς 

Να τοποθετηθεί stop σε όλες τις θύρες με αποσβεστήρα λαστιχένιο. Επίσης σε όσες θύρες, νέες ή 

παλαιές, απαιτείται (σύμφωνα με το παράρτημα), να τοποθετηθεί ρυθμιζόμενος μηχανισμός 

επαναφοράς. 

1.8 Δάπεδα – σοβατεπιά – μερεμετισμοί 

Όπου αποξηλώνεται τοίχος ξηρής δόμησης, περιλαμβάνεται μερεμετισμός πλαστικών δαπέδων και 

σοβατεπιών. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μιας ή περισσοτέρων σειρών πλήρων πλαστικών 

πλακιδίων όπως χρειάζεται για την αποκατάσταση του δαπέδου στους υπό διαμόρφωση χώρους. Τα 

πλακίδια θα είναι ίδιων διαστάσεων με τα υπάρχοντα και κατά το δυνατό παρόμοιας απόχρωσης. 

Περιλαμβάνεται μερεμετισμός και προσθήκη μικρών τμημάτων σοβατεπιών όπως χρειάζεται. Όπου 

λόγω των εργασιών αποξήλωσης προκύψει ανωμαλία στο δάπεδο (σκαλοπατάκι), ειδικά στα σημεία 

μετάβασης από κεραμικό πλακάκι δαπέδου σε χαμηλότερο δάπεδο, να τοποθετηθεί ειδικό 

κεκλιμένο προφίλ αλουμινίου με το μεγαλύτερο δυνατό πλάτος για ήπια μετάβαση. 

1.9 Χρωματισμοί 

Κατόπιν όλων των εργασιών, στο τέλος να πραγματοποιηθεί ο χρωματισμός όλων των χώρων στους 

οποίους θα έχουν εκτελεστεί εργασίες, δηλαδή των βασικών χώρων, των διαδρόμων και όλων των 

βοηθητικών χώρων του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου και των T.E.I. Οφθαλμολογικής, όπως 

στα σχέδια διαρρύθμισης που επισυνάπτονται.  
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Βαφή τοίχων με ‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ 

ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΣΑΤΙΝΕ’. Εφαρμογή δύο χεριών αφού προηγηθεί κατάλληλη προεργασία και 

αστάρωμα με το κατάλληλο αστάρι όπου χρειάζεται. Αποχρώσεις ανοιχτόχρωμες κατόπιν 

δειγματισμών και συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  

Βαφή ταβανιών με κατάλληλο χρώμα κατόπιν ελέγχου του υποστρώματος και εφαρμογή δύο 

χεριών χρώματος αφού προηγηθεί κατάλληλη προεργασία (στοκάρισμα, επισκευή μικρo – ρωγμών 

με κατάλληλα υλικά) και αστάρωμα με το κατάλληλο αστάρι όπου χρειάζεται.  

Όπου χρειάζεται, να προηγηθεί της βαφής των τοίχων και των ταβανιών, έλεγχος σαθρών και 

επισκευή (σοβατίσματα) και εφαρμογή κατάλληλου ασταριού. Στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί 

χρωματισμός (βαφή) δύο χεριών. 

Ελαφρά βαφή – φρεσκάρισμα των φύλλων όλων των παλαιών ξύλινων θυρών με ριπολίνη νερού 

(άοσμη – οικολογική) αφού έχουν προηγηθεί τυχόν μικροεπισκευές και στοκαρίσματα (εργασία 1.6) 

Βαφή σιδηρών κασωμάτων (όχι των αλουμινένιων) με ριπολίνη διαλύτη λευκή σατινέ.  

1.10 Εξωτερικά παράθυρα – Φεγγίτες - Εσωτερικές Επενδύσεις & Επισκευές 

Περιλαμβάνεται η επισκευή των εξωτερικών ανακλινώμενων παραθύρων και φεγγιτών καθώς και 

των εσωτερικών – περιμετρικών ξύλινων επενδύσεων. Συνολικά θα επισκευαστούν σε όλους τους 

υπό διαμόρφωση χώρους 30 ζεύγη παραθύρων και τετράδες φεγγιτών μαζί με τις περιμετρικές 

επενδύσεις. Το σχέδιο των παραθύρων, των φεγγιτών και των επενδύσεων φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα (εικόνα 1).  

Οι απαραίτητες επεμβάσεις, που θα πραγματοποιηθούν στα παράθυρα, τους φεγγίτες και τις 

επενδύσεις είναι οι παρακάτω: 

α. Επισκευή αλουμινένιων ανακλινόμενων παραθύρων, φεγγιτών, κασωμάτων και επισκευή 

ή αντικατάσταση (εάν χρειάζεται) χειρολαβών μανδάλωσης, μηχανισμών ανάκλισης και 

τυχόν ελλειπόντων τμημάτων αλουμινίου. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

β. Αποξήλωση υπάρχουσας ξύλινης επένδυσης περιμετρικά των παραθύρων και των 

φεγγιτών και καθαρισμός χώρου. Η συνολική επιφάνεια ανά τμήμα πλάτους δύο 

παραθύρων είναι περίπου 2m
2
  (απεικονίζεται ως γραμμοσκιασμένη επιφάνεια στο 

επισυναπτόμενο σχέδιο). 

γ. Αποκατάσταση της επένδυσης με μεταλλικό σκελετό, τσιμεντοσανίδα και γωνιόκρανα. 

Σπατουλάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα, και βάψιμο δύο χέρια (με τα υλικά και την απόχρωση 

που θα χρησιμοποιηθεί για τους τοίχους), τόσο της μετωπικής επιφάνειας της επένδυσης 

όσο και της εσοχής, διαστάσεων περίπου 0.75mx1.30mx0.30m, που βρίσκεται κάτω από το 

κάθε ένα παράθυρο. 

δ. Επισκευή τζαμιών παραθύρων και φεγγιτών: Προσθήκη στεγανοποιητικών τσιμουχών 

όπου λείπουν και αντικατάσταση υαλοπινάκων με αντίστοιχους ίδιων διαστάσεων, πάχους 
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και ανακλαστικότητας, σε περιπτώσεις που έχουν σπάσει, ραγίσει ή αλλοιωθεί εσωτερικά 

(στεγανότητα διακένου).  

ε. Επισκευή φεγγιτών: Δεδομένου ότι ταυτόχρονα με την διαμόρφωση των χώρων θα 

εγκατασταθούν ή θα μετακινηθούν κλιματιστικές μονάδες, τοπικοί εξαεριστήρες και 

εξοπλισμός εργαστηριακού εξαερισμού (υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και των 

επιτροπών παρακολούθησης), πρέπει να επισκευαστούν και να διαμορφωθούν όσοι 

φεγγίτες απαιτηθεί για να διέλθουν τα σχετικά καλώδια, οι σωλήνες και οι αεραγωγοί 

εξαερισμού. 

 

Εικόνα 1: Ζεύγος μεγάλων ανακλινώμενων παραθύρων και τετράδα φεγγιτών προς επισκευή μαζί με τις 

περιμετρικές επενδύσεις ξύλου (συνολικά 30 ζεύγη παραθύρων και τετράδες φεγγιτών). 

Τα τζάμια των φεγγιτών μέσα από τους οποίους θα διέλθουν καλωδιώσεις και σωληνώσεις 

κλιματιστικών καθώς και αεραγωγοί τοπικών εξαεριστήρων (κωδικός εργασίας 4.4), να 

αντικατασταθούν από άλλα διπλά μονωτικά τζάμια με το ίδιο πάχος, διάκενο και πλάτος αλλά με το 

μισό μήκος (διαστάσεις περίπου 39cmx42cm) για να προκύψει κενό με τις ίδιες διαστάσεις (περίπου 

39x42cm), πάντα στο φεγγίτη από την πλευρά του τοίχου. Το κενό αυτό να καλυφθεί να καλυφθεί 

κατά το ήμισυ με πάνελ πολυουρεθάνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS (με δύο μεταλλικά φύλλα 

λευκού χρώματος και ενδιάμεσο στρώμα πολυουρεθάνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS) 

συνολικού πάχους 22mm και διαστάσεων περίπου 10cmx42cm. Το πάνελ να στηριχθεί εντός του 
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υπάρχοντος πλαισίου με κατάλληλα προφίλ αλουμινίου, τοποθετημένα κατά μήκος του 

περιμετρικού διάκενου. Το διάκενο αυτό να σφραγισθεί, εξωτερικά και εσωτερικά, με μαύρη 

σιλικόνη παραθύρων ανθεκτική στην ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες. Στο πάνελ να 

ανοιχθούν οπές, από το συνεργείο του Αναδόχου και από το συνεργείο εγκατάστασης των 

κλιματιστικών μονάδων, με ποτηροτρύπανο ή σέγα, για την διέλευση των σωληνώσεων και των 

καλωδίων των κλιματιστικών ή των σωλήνων των τοπικών εξαεριστήρων, αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, να διαμορφωθούν τα τζάμια, όπως περιγράφεται παραπάνω, (συνολικά 11 φεγγίτες): 

• Παθολογοανατομικό εργαστήριο: 

στους 2 ακραίους φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο «Γραφείο 1», 

στους 2 ακραίους φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο «Γραφείο 2»,  

στους 2 ακραίους φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο «Γραφείο 3», καθώς και 

στον 1 ακραίο φεγγίτη στο χώρο «Παθολογοανατομικό τμήμα Β ενιαίος χώρος 2» 

(πλησίον κλιματιστικού AC14). 

• T.E.I. Οφθαλμολογικής 

στους 2 ακραίους φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο “Γραφείο 1” και 

στους 2 ακραίους φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο “Γραφείο 2”. 

Τα τζάμια των φεγγιτών μέσα από τους οποίους θα διέλθουν αεραγωγοί (σωλήνες) των 

εργαστηριακών εξαεριστήρων – απαγωγών, να αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου με πάνελ 

πολυουρεθάνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS (με δύο μεταλλικά φύλλα λευκού χρώματος και 

ενδιάμεσο στρώμα πολυουρεθάνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS) συνολικού πάχους 22mm και 

διαστάσεων περίπου 78cmx42cm. Τα πάνελ να στηριχθούν εντός των υπαρχόντων πλαισίων με 

κατάλληλα προφίλ αλουμινίου, τοποθετημένα κατά μήκος των περιμετρικών διάκενων. Τα διάκενα 

να σφραγισθούν, εξωτερικά και εσωτερικά, με μαύρη σιλικόνη παραθύρων ανθεκτική στην 

ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες. Στο πάνελ να ανοιχθούν οπές, από το συνεργείο του 

Αναδόχου και από τα συνεργεία εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων και μετεγκατάστασης 

των εργαστηριακών απαγωγών , με ποτηροτρύπανο ή σέγα, για την διέλευση των σχετικών 

σωληνώσεων, καλωδίων και αεραγωγών. Συγκεκριμένα, να αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου τα 

τζάμια με πάνελ πολυουρεθάνης ή εξιλασμένης πολυστερίνης XPS (συνολικά 19 φεγγίτες): 

• Παθολογοανατομικό εργαστήριο: 

στους 2 ακραίους φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο «Χρώσεις», 

στους 2 ακραίους φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο «Μικροτόμοι», 

στους 2 ακραίους φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο «Gross», καθώς και 

στον 1 ακραίο φεγγίτη στο χώρο «Παθολογοανατομικό τμήμα Β ενιαίος χώρος1» 

(πλησίον κλιματιστικού AC15). 

• T.E.I. Οφθαλμολογικής 

στους 4 φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο «Εξεταστήριο 1», 
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στους 4 φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο «OCT & LASER», καθώς και 

στους 4 φεγγίτες στον υπό διαμόρφωση χώρο «Φλουοροαγγειογραφία Yag». 

Όλα τα τζάμια που θα αφαιρεθούν, να αποξηλωθούν προσεκτικά και να τοποθετηθούν σε άλλους 

φεγγίτες που θα μείνουν με οπές λόγω αποξήλωσης κλιματιστικού ή έχουν σπασίματα ή λείπουν 

λόγω παλαιότερης διέλευσης κλιματιστικών και όσα περισσέψουν να παραδοθούν στην Τεχνική 

Υπηρεσία για μελλοντική χρήση. 

Εφόσον προκύψουν αλλαγές στις θέσεις εγκατάστασης κατά την διάρκεια των εργασιών, κατόπιν 

συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, οι εργασίες διαμόρφωσης των φεγγιτών θα υλοποιηθούν σε 

γειτονικούς φεγγίτες. 

1.11 Ψευδοροφές – Καθαίρεση 

Να πραγματοποιηθεί πλήρης καθαίρεση της ψευδοροφής, μαζί με το σκελετό της, με οριζόντια 

επιφάνεια 17.80m
2
, στην είσοδο του χώρου «Παθολογοανατομικό τμήμα Α ενιαίος χώρος 1». 

Περιλαμβάνεται: 

• Η προσεκτική αποξήλωση όλων των επί μέρους εξαρτημάτων της ψευδοροφής για την 

άμεση αξιοποίηση τους στην επέκταση της ψευδοροφής στο T.E.I. Οφθαλμολογικής. 

Όσα εξαρτήματα περισσέψουν να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία για μελλοντική 

χρήση. 

• Η αποξήλωση όσων καλωδίων είναι τοποθετημένων εντός της ψευδοροφής και δε θα 

χρησιμοποιηθούν ξανά. Όσα καλώδια επαναχρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν εντός 

πλαστικών καναλιών (κωδικός εργασίας 2.3). 

• Η προσεκτική αποξήλωση όλων των στομίων και των αεραγωγών εξαερισμού – 

κλιματισμού που είναι εγκατεστημένα εντός της ψευδοροφής (κωδικός εργασίας 4.3). 

Τα τμήματα και τα εξαρτήματα των αεραγωγών που θα προκύψουν, να γίνει 

προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης τους στην επέκταση της ψευδοροφής του T.E.I. 

Οφθαλμολογικής. 

• Η διευθέτηση των, εντός της ψευδοροφής, καλωδίων και σωλήνων ύδρευσης / 

αποχέτευσης (κωδικοί εργασιών 2.3, 3.1). 

• Ο μερεμετισμός παρακείμενων τοίχων και των ταβανιών (στοκάρισμα, βάψιμο). 

• Η άμεση απομάκρυνση αποξηλωθέντων άχρηστων υλικών από τους χώρους των 

εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις που αναφέρονται στους γενικούς όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

1.12 Επέκταση ψευδοροφών 

Να πραγματοποιηθεί επέκταση της ψευδοροφής στην είσοδο του υπό διαμόρφωση χώρου των 

T.E.I. Οφθαλμολογικής, κατά 1,05m προς την πλευρά του “Εξεταστηρίου 4” και του “Χώρου 

Αναμονής”. Περιλαμβάνεται: 



18/88 

 

• Η επέκταση της ψευδοροφής με υλικά όμοια με τα υπάρχοντα και κατά προτίμηση με 

τα υλικά από τις ψευδοροφές που θα αποξηλωθούν από τον χώρο της ΜΤΝ. 

• Η επέκταση όλων των στομίων και των αεραγωγών εξαερισμού – κλιματισμού που είναι 

εγκατεστημένα εντός της ψευδοροφής (κωδικός εργασίας 4.3). Να χρησιμοποιηθούν, 

κατά το δυνατόν, τα τμήματα και τα εξαρτήματα των αεραγωγών που αποξηλώθηκαν 

από την ψευδοροφή της ΜΤΝ και όσα τμήματα περισσέψουν να παραδοθούν στην 

Τεχνική Υπηρεσία για μελλοντική χρήση. 

• Η παραμονή των στηριγμάτων ψευδοροφής, στην περίπτωση που θα καθαιρεθεί 

τοίχος/χώρισμα στον οποίο εφάπτεται ή και στηρίζεται η υπάρχουσα ψευδοροφή, ή 

εφόσον καταστραφούν, η τοποθέτηση νέων. 

• Στα κενά που θα δημιουργηθούν, λόγω της καθαίρεσης των εφαπτόμενων σε αυτή 

τοίχων/χωρισμάτων, να τοποθετηθούν κατάλληλα εξαρτήματα (όμοια με τα υπάρχοντα) 

για την αποκατάσταση της στήριξης και της συνέχειας της επιφάνειας της ψευδοροφής. 

• Ο μερεμετισμός παρακείμενων τοίχων και των ταβανιών (στοκάρισμα, βάψιμο). 

1.13 Επισκευή δαπέδου πλαστικών πλακιδίων 

Περιλαμβάνεται η επισκευή / αντικατάσταση όσων πλαστικών πλακιδίων δαπέδου σπάσουν κατά 

την αποξήλωση τοίχων ξηράς δόμησης καθώς και όσων είχαν φθαρεί. Να επισκευαστεί και το 

δάπεδο κάτω από τα πλακίδια σε όσα σημεία έχει φθαρεί. Να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 

δημιουργηθεί η παραμικρή προεξοχή ή εξόγκωμα στο δάπεδο. Άμεση απομάκρυνση 

αποξηλωθέντων άχρηστων υλικών από τους χώρους των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις που 

αναφέρονται στους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

1.14 Σοβατεπί 

Σοβατεπί από λωρίδες PVC να τοποθετηθούν αμφίπλευρα των χωρισμάτων ξηράς δόμησης 

(γυψοσανίδας) που θα κατασκευαστούν με χρήση ειδικής κόλλας. Τα τμήματα των τοίχων ξηράς 

δόμησης που θα κατασκευαστούν φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια και σε πίνακα του 

παραρτήματος. 

1.15 Αποξήλωση παλαιών κεραμικών πλακιδίων 

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων από την επιφάνεια των τοίχων από τους οποίους θα αποξηλωθούν 

μεμονωμένοι νιπτήρες (εκτός αυτών στα WC που θα καταργηθούν), νεροχύτες και πάγκοι (στους 

νιπτήρες ΝΠ5, ΝΠ6, ΝΠ7, ΝΠ8 και τους νεροχύτες ΝΧ1, ΝΧ2, ΝΧ5 (κωδικός εργασίας 3.6)). 

Καθαρισμός, στοκάρισμα ή σοβάτισμα (εάν απαιτείται) και βάψιμο σε ίδια απόχρωση με τον 

υπόλοιπο τοίχο/χώρο της επιφάνειας που θα αποκαλυφθεί κάτω από τα πλακίδια. Άμεση 

απομάκρυνση αποξηλωθέντων άχρηστων υλικών από τους χώρους των εργασιών σύμφωνα με τις 

υποδείξεις που αναφέρονται στους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών 
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1.16 Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων 

Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων (ο τύπος, ο χρωματισμός και η μορφή τους θα καθοριστεί σε 

συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ) με κατάλληλη κόλλα πλακιδίων και αρμόστοκο:  

α. Στον τοίχο, ακριβώς πάνω από τους νιπτήρες που θα εγκατασταθούν στο T.E.I. 

Οφθαλμολογικής, σε επιφάνεια τουλάχιστον (πλάτος x ύψος) 0.70mx0.60m, με τους 

κωδικούς συμβόλου ΝΠ1, ΝΠ2, ΝΠ3, ΝΠ4. Η τοποθέτηση θα γίνει αμέσως μετά 

εγκατάσταση των νιπτήρων. Τα κεραμικά πλακίδια να είναι εφυαλωμένα, λευκού χρώματος. 

β. Στα σημεία του δαπέδου και του τοίχου των WC των υπό διαρρύθμιση χώρων που 

χρειάζονται επισκευή (αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων), καθώς και των WC που θα 

καταργηθούν αλλά θα παραμείνουν τα πλακίδια. Να σφραγισθούν με κεραμικό πλακίδιο 

δαπέδου τα σιφόνια δαπέδου που θα καταργηθούν, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα 

δημιουργηθεί η παραμικρή προεξοχή ή εξόγκωμα στο δάπεδο. 

γ. Κατά μήκος εργαστηριακών τοίχων και σε ύψος από το δάπεδο μέχρι τα 1.60m. 

Συγκεκριμένα, σε τμήματα εργαστηριακών τοίχων που εφάπτονται στον εργαστηριακό 

εξοπλισμό και τους πάγκους με τους παρακάτω κωδικούς συμβόλου και σε μήκος: 

ΠΠ1: μήκος 4.85m 

ΠΠ2: μήκος 4.85m 

ΠΠ3: μήκος 2.10m 

ΠΠ4: μήκος 2.95m 

ΠΠ5A& ΠΔΥ2: συνολικό μήκος 4.85m 

ΠΠ5Β: μήκος 1.70m 

ΠΠ7Α: μήκος 3.90m 

ΠΠ7Β: μήκος 0.85m 

ΠT2 & ΠT3: συνολικό μήκος 4.85m 

ΠT4 - ΠT5 – FH3 – FH4 – ΠΔΥ1: συνολικό μήκος 4.85m 

ΝΧ3: μήκος 0.85m 

ΠΤ1: μήκος 2.40m 

Τα κεραμικά πλακίδια να είναι εφυαλωμένα, λευκού χρώματος και να είναι κατάλληλα για 

εργαστηριακή χρήση και σε περιβάλλον με ισχυρά χημικά (η αντοχή τους να αποδεικνύεται με 

βεβαιώσεις των κατασκευαστών). 

1.17 Αποξήλωση άχρηστων πάγκων, ντουλαπιών κ.ά. ερμαρίων 

Περιλαμβάνεται η πλήρης αποξήλωση άχρηστων πάγκων, ντουλαπιών κ.ά. ερμαρίων, από τους υπό 

διαμόρφωση χώρους. Άμεση απομάκρυνση αποξηλωθέντων άχρηστων υλικών από τους χώρους 

των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις που αναφέρονται στους γενικούς όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, να αποξηλωθούν άχρηστα ερμάρια και πάγκοι (περίπου 10 τεμάχια), 
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μαζί με τις εγκατεστημένες σε αυτά υδραυλικές εγκαταστάσεις και νεροχύτες (εργασίες 3.1, 3.6) 

από τους χώρους: 

• Παθολογοανατομικό τμήμα Α ενιαίος χώρος 2 

1τεμ. Πάγκος Νεροχύτη με ντουλάπια 1.50mx0.50m 

1τεμ. Ξύλινα Ντουλάπια (κάτω) 2.50mx0.50m 

1τεμ. Ξύλινα Ντουλάπια (πάνω) 2.50mx0.40m 

• Παθολογοανατομικό τμήμα Β ενιαίος χώρος 1 

1τεμ. Πάγκος Νεροχύτη χωρίς ντουλάπια 1.92mx0.50m 

1τεμ. Πάγκος τύπου κουζίνας χωρίς ντουλάπια 1.64mx0.60m 

1τεμ. Πάγκος τύπου κουζίνας χωρίς ντουλάπια 2.50mx0.60m 

1τεμ. Ξύλινα Ντουλάπια 2.50mx0.60m 

• T.E.I. Οφθαλμολογικής – Εξεταστήριο 4 

1τεμ.Πάγκος τύπου κουζίνας χωρίς ντουλάπια 2.50mx0.60m 

1τεμ. Πάγκος Νεροχύτη χωρίς ντουλάπια 1.60mx0.60m 

• T.E.I. Οφθαλμολογικής – Αναμονή 

1τεμ. Ξύλινα Ντουλάπια (κάτω) 5.25mx0.65m 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Απαιτούμενοι κανονισμοί, πρότυπα, νομοθεσία και προδιαγραφές ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων. 

Όλες οι εργασίες ηλεκτρικών ρευμάτων να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

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, ΕΛΟΤ1197 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 
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Electromagnetic compatibility Directive (EMC), 2014/30/ 

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) 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 τα ηλεκτρολογικά κανάλια και τα κουτιά διακλάδωσης, όσο και οι ρευματοδότες, οι 

διακόπτες και τα διάφορα φωτιστικά που θα χρησιμοποιηθούν, να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους ως προς το πρότυπο IEC 60529 ED. 2.2 

B:2013 – Degrees of protection provided by enclosures (IPCode) για τον βαθμό προστασίας ΙΡ. 

Με την ολοκλήρωση του έργου όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να λειτουργούν πλήρως και 

ασφαλώς. Να υλοποιηθούν και να παραδοθούν: 

• Όλες οι προβλεπόμενες μετρήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με το πρότυπο HD384 

για τις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων. 

• Η τελική ηλεκτρολογική μελέτη, με όλα τα βασικά υπολογιστικά στοιχεία και σχέδια ανά 

χώρο (με την ονομασία που αναγράφεται στα επισυναπτόμενα σχέδια). 

• Οι απαιτούμενες μετρήσεις και πιστοποιήσεις για τα δίκτυα τηλεφωνίας και δεδομένων. 

• Οι μετρήσεις φωτισμού και η τελική μελέτη φωτισμού, με όλα τα βασικά υπολογιστικά 

στοιχεία και σχέδια ανά χώρο (με την ονομασία που αναγράφεται στα επισυναπτόμενα 

σχέδια). 

Να παραδοθούν μονογραμμικά σχέδια πινάκων και σχέδια κατόψεων φωτισμού, κίνησης, ισχυρών 

και ασθενών ρευμάτων στα οποία να αποτυπώνεται η θέση πινάκων, ρευματοδοτών, διακοπτών, 

φωτιστικών και μεγάλων συσκευών. Επίσης στα σχέδια να αναγράφεται η αρίθμηση των κλεμμών 

των επί μέρους γραμμών και η ονομασία των επιμέρους γραμμών και των πινάκων. 

Οι μετρήσεις, οι πιστοποιήσεις, οι μελέτες και τα σχέδια των δικτύων που υλοποιήθηκαν να 

παραδοθούν σε κατάλληλη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις των 
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τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος έργου (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - Τεχνικά φυλλάδια – 

πιστοποιητικά - άδειες - Μετρήσεις – Οδηγίες & Μελέτες – Σχέδια). 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων εργασιών 

2.1 Διακόπτες 

Να τοποθετηθούν διακόπτες, όπου απαιτείται από τα σχέδια. Οι διακόπτες να είναι ικανότητας 

τουλάχιστον 10Α και βαθμού στεγανότητας όπως απαιτείται από τη χρήση του χώρου, τύπου 

Legrand, κατάλληλοι για τοποθέτηση χωνευτά σε γυψοσανίδα ή για τοποθέτηση εξωτερικά, όπου η 

τοποθέτηση γίνει πάνω σε τοίχο, συμπεριλαμβανομένου όλων των υλικών και μικροϋλικών που 

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. Να χρησιμοποιηθεί, όπου απαιτηθεί κανάλι από PVC, τύπου 

LEGRAND DLP 105mmx50mm διμερές με κάλυμμα, κατάλληλο για καλώδια ισχυρών και ασθενών 

ρευμάτων, πλήρως τοποθετημένο. Να αντικατασταθούν και όσοι παλαιοί διακόπτες βρίσκονται σε 

θέσεις διακοπτών που θα αξιοποιηθούν στα νέα κυκλώματα φωτισμού. 

2.2 Ρευματοδότες 

Να τοποθετηθούν ρευματοδότες (πρίζες), σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια στο Παράρτημα. 

Οι ρευματοδότες να είναι σούκο έντασης λειτουργίας 16Α και βαθμού στεγανότητας, όπως 

απαιτείται από τη χρήση του χώρου, τύπου Legrand, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε πλαστικό 

κανάλι διανομής τύπου LEGRAND DLP, ή χωνευτά σε γυψοσανίδα, συμπεριλαμβανομένου όλων των 

υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. Να χρησιμοποιηθεί, όπου 

απαιτηθεί, κανάλι από PVC τύπου LEGRAND DLP 100mmx50mm διμερές με κάλυμμα, κατάλληλο για 

καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, πλήρως τοποθετημένο. Ειδικά στους εργαστηριακούς 

χώρους να τοποθετηθούν πρίζες τύπου σούκο, στεγανού τύπου ΙΡ-55 με καπάκι ασφαλείας, 

220V/16A. Να αντικατασταθούν και όσοι παλαιοί ρευματοδότες βρίσκονται σε θέσεις πριζών που 

θα αξιοποιηθούν στα νέα κυκλώματα ρευματοδοτών (πριζών). 

Οι ρευματοδότες και τα κουτιά διακλαδώσεως αναμονών σύνδεσης κλιματιστικών μονάδων και 

εξαεριστήρων, να τοποθετηθούν στο ύψος των κλιματιστικών, δηλαδή 20-30cm κάτω από το 

ταβάνι. 

2.3 Αποξήλωση ή τακτοποίηση παλαιών καλωδίων, πολύπριζων, διακοπτών και 

ρευματοδοτών 

Όσοι διακόπτες, πολύπριζα, πρίζες τηλεφώνου / δεδομένων και ρευματοδότες αποξηλωθούν και 

δεν επανατοποθετηθούν, να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία για 

μελλοντική επαναχρησιμοποίηση. Τα αντίστοιχα καλώδια να απομακρυνθούν από το κουτί 

διακόπτη / πρίζας μέχρι το υπερκείμενο κουτί διακλάδωσης ή το κανάλι αναχώρησης της γραμμής 

μέσα από την ψευδοροφή, όπου και θα γίνει μόνωση της σύνδεσης διακλάδωσης. Τα άδεια κουτιά 

διακόπτου / πρίζας (εφόσον δεν βρίσκονται σε τοίχο ξηράς δόμησης που θα αποξηλωθεί) να 
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σφραγιστούν με τσιμέντο και να στοκαριστούν. Εμφανή καλώδια (καρφωμένα στον τοίχο, στο 

ταβάνι ή εντός ψευδοροφής), εάν χρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν εντός επίτοιχων πλαστικών 

καναλιών, διαφορετικά να αποξηλωθούν και να αποσυνδεθούν από το κουτί διακλάδωσης ή το 

κανάλι της ψευδοροφής από το οποίο αναχωρούν. 

Άμεση απομάκρυνση αποξηλωθέντων άχρηστων υλικών από τους χώρους των εργασιών, σύμφωνα 

με τις υποδείξεις που αναφέρονται στους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

2.4 Πρίζες τηλεφώνων και δεδομένων 

Να τοποθετηθούν διπλές πρίζες τηλεφώνων / δεδομένων με 2 θύρες RJ45 - cat 6 (ή μονές πρίζες 

δεδομένων με 1 θύρα RJ45 - cat 6 όπου απαιτείται) κατάλληλες για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι 

διανομής τύπου LEGRAND DLP, συμπεριλαμβανομένου όλων των υλικών και μικροϋλικών που 

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. Για τη κάθε μια λήψη τηλεφώνων ή δεδομένων RJ45, 

απαιτείται από ένα (1) καλώδιο 4 ζευγών UTP / cat 6, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και 

μικροϋλικών. 

Χαρακτηριστικά επίτοιχων πριζών UTPCAT 6 

Να τερματίζονται και με τα δύο εργαλεία IDC: (τύπου KRONE LSA PLUS και Αμερικ. Τύπου 110). 

Δυνατότητα τερματισμού και με τους δύο τρόπους συνδεσμολογιών (Τ568Α & Τ568Β). 

Να διαθέτουν πλαστικές πινακίδες σήμανσης. 

Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές: 

ANSI/TIA/EIA 568B2-1 

ISOIEC 11801 

CENELECEN 50173 

IEC 60603-7 

IEC 512-2-3a 

IEC 512-2-4a 

EN 60905 

IEC 603-7 9 

RohsCompliance 

2.5 Ηλεκτρολογικό κανάλι εργαστηριακών πάγκων 

Στον τοίχο πάνω από την επιφάνεια εργασίας των πάγκων, να τοποθετηθεί ηλεκτρικό κανάλι, με 

πλάτος τουλάχιστον 10cm, σε όλο το μήκος των πάγκων. Τα κανάλια πρέπει να είναι κατάλληλα για 

εργαστηριακή χρήση, με βαθμό στεγανότητας τουλάχιστον IP55, και για τοποθέτηση σε περιβάλλον 

με ισχυρά χημικά. Η συμβατότητά τους με αυτά τα χαρακτηριστικά να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις 

των κατασκευαστών που πρέπει να προσκομιστούν από τον Ανάδοχο πριν την τοποθέτησή τους. 

Για κάθε μεμονωμένο ή γωνιακό συνδυασμό πάγκου θα αντιστοιχεί ένα συνεχές κανάλι που θα 

περιλαμβάνει τα παρακάτω και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια του Παραρτήματος:  
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• Mία μονοφασική γραμμή 3x2.5mm
2
, με ξεχωριστό αυτόματο διπολικό 

ασφαλειοδιακόπτη 16A στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα, για κάθε τέσσερις πρίζες 

σούκο. 

• Mία πρίζα ΔΕΗ τύπου σούκο, στεγανού τύπου ΙΡ-55 με καπάκι ασφαλείας, 220V/16A 

λευκού χρώματος, με παροχή από πίνακα Ν (ΔΕΗ) σε κάθε 1 τρέχον μέτρο του πάγκου. 

• Mετά από κάθε 2 πρίζες ΔΕΗ, μία πρίζα ΔΕΗ-Η/Ζ τύπου σούκο, στεγανού τύπου ΙΡ-55 με 

καπάκι ασφαλείας, 220V/16A πράσινου χρώματος με ξεχωριστή μονοφασική παροχή 

από πίνακα εφεδρείας (ΔΕΗ-Η/Ζ) για την τροφοδοσία μεμονωμένων κρίσιμων 

μηχανημάτων. 

• Mία πρίζα δικτύου, στεγανού τύπου ΙΡ-55 με καπάκι ασφαλείας σε κάθε 2 τρέχοντα 

μέτρα του πάγκου. 

Η τοποθέτηση των καναλιών και των καλωδιώσεων να γίνει μετά την τοποθέτηση των κεραμικών 

πλακιδίων, στον τοίχο πίσω από τους πάγκους και σε ύψος τουλάχιστον 1.10m πάνω από το 

δάπεδο. Η τοποθέτηση των καναλιών να διακόπτεται 0.5m αριστερά και 0.5m δεξιά από το κέντρο 

των εργαστηριακών νεροχυτών, δηλαδή να διαμορφώνεται σε δύο τμήματα. 

Αναλυτικά, να διαμορφωθούν κανάλια πάνω από τους πάγκους (οι πάγκοι θα τοποθετηθούν 

αργότερα από άλλο Ανάδοχο) με τους παρακάτω κωδικούς συμβόλου και σε μήκος (βλ. σχέδια στο 

Παράρτημα): 

ΠΠ1: 2 τμήματα μήκους 1.60m & 2.20m 

ΠΠ2: μήκος 4.85m 

ΠΠ3: μήκος 2.10m 

ΠΠ4: μήκος 2.95m 

ΠΠ5A: μήκος 3.85m 

ΠΠ6: μήκος 2.90m. Το κανάλι να τοποθετηθεί στο πάνω οριζόντιο τμήμα ενός άκαμπτου 

μεταλλικού πλαισίου μορφής Π διαστάσεων 2.90mx1.20m, κατασκευασμένο από τον 

Ανάδοχο, με κοιλοδοκούς δομικού χάλυβα διαστάσεων 60mmx30mmx2mm τουλάχιστον και 

βαμμένο με αντισκωριακή βαφή και λαδομπογιά λευκού χρώματος. Η στήριξη του πλαισίου 

να γίνει στο δάπεδο με κατάλληλα μεταλλικά βύσματα και να τοποθετηθεί ακριβώς πίσω 

από την πλάτη του πάγκου. Τα στηρίγματα του πλαισίου στο δάπεδο να τοποθετηθούν με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμού ή πτώσης για το 

προσωπικό. Η όδευση των σχετικών καλωδίων μέχρι και το κανάλι να γίνει με ειδική 

μεταλλική κολόνα από το ταβάνι την οποία πρέπει να κατασκευάσει ο Ανάδοχος ακριβώς 

δίπλα στο μεταλλικό πλαίσιο και με παρόμοια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

(κοιλοδοκός, βαφή, στήριξη). 

ΠΠ7Α: μήκος 3.90m 

ΠΠ7Β: μήκος 0.85m 
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H1: μήκος 2.20m 

H2A: μήκος 1.00m 

H2B: μήκος 2.70m 

H3: μήκος 1.88m 

H4: μήκος 1.88m 

2.6 Ηλεκτρολογικοί πίνακες 

Οι δύο γενικοί χώροι στους οποίους θα αναπτυχθεί το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο και ο ένας 

γενικός χώρος στον οποίο θα αναπτυχθούν τα T.E.I. Οφθαλμολογικής, να τροφοδοτούνται από τρεις 

(3) ξεχωριστούς τριφασικούς ηλεκτρικούς πίνακες (ένας για κάθε χώρο) με κανονική παροχή μόνο 

από την ΔΕΗ και από τρεις (3) ξεχωριστούς τριφασικούς ηλεκτρικούς πίνακες εφεδρείας με παροχή 

από ΔΕΗ – ΗΖ (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς»), για τα φορτία που έχουν 

ανάγκη εφεδρικής παροχής. Όλοι οι πίνακες να είναι επίτοιχης τοποθέτησης, να εγκατασταθούν 

κοντά στην κεντρική έξοδο των χώρων αυτών, όπως υποδεικνύεται στα επισυναπτόμενα σχέδια 

(Παράρτημα). Επίσης, στο κεντρικό διάδρομο του 1ου και του 3ου ορόφου να αντικατασταθούν οι 

υπάρχοντες πίνακες διανομής παροχής από ΔΕΗ και από ΔΕΗ – ΗΖ με δύο καινούργιους επίτοιχους 

(1+1) σε κάθε όροφο (1+1 στον 1ο και 1+1 στον 3ο). Ο υπάρχων υποπίνακας εφεδρείας του 1ου 

ορόφου βρίσκεται εντός του χώρου που θα διαμορφωθούν τα T.E.I. Οφθαλμολογικής και η παροχή 

του πρέπει να μεταφερθεί στη γειτονική ντουλάπα του κεντρικού διαδρόμου, όπου και θα 

τοποθετηθεί ο νέος υποπίνακας εφεδρείας 1ου ορόφου, δίπλα στο νέο υποπίνακα ΔΕΗ 1ου 

ορόφου.  

Οι γραμμές και τα φορτία που θα αναχωρούν από όλους τους νέους ηλεκτρικούς πίνακες, καθώς και 

οι ενδεικτικές εσωτερικές υποπινακώσεις (ομαδοποίηση γραμμών με ξεχωριστούς Διακόπτες 

Διαρροής Έντασης για μέχρι 6 μικροαυτόματους), αναφέρονται σε σχετικούς πίνακες του 

Παραρτήματος. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιλέξει, να διαστασιολογήσει, να τοποθετήσει και να 

καλωδιώσει όλα τα απαραίτητα υλικά για κατασκευή των πινάκων αυτών. Επίσης, κατά την αρχική 

φάση καταγραφής των απαραίτητων στοιχείων, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να 

καταγράψει όσα επιπλέον φορτία, εκτός αυτών που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες του 

υπομνήματος, τροφοδοτούνται από τους υπάρχοντες πίνακες, να προβλέψει την τροφοδότησή τους 

από τους νέους πίνακες στην προμελέτη ισχυρών ρευμάτων και να την ενσωματώσει στο σύνολο 

των ηλεκτρολογικών εργασιών που θα υλοποιηθούν και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο 

έργο αυτό. 

Οι νέοι ηλεκτρικοί πίνακες που θα τοποθετηθούν είναι οι παρακάτω: 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-Ν (ΔΕΗ) - Υποπίνακας 1 ΔΕΗ 3
ου

 ορόφου 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) - Υποπίνακας 1 Εφεδρείας 3
ου

 ορόφου 
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• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-1-Ν (ΔΕΗ) – Υποπίνακας χώρου: Παθολογοανατομικό – Τμήμα 

Α 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-1-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) - Υποπίνακας χώρου: Παθολογοανατομικό – 

Τμήμα Α 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-2-Ν (ΔΕΗ) - Υποπίνακας χώρου: Παθολογοανατομικό – Τμήμα 

Β 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-2-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) - Υποπίνακας χώρου: Παθολογοανατομικό – 

Τμήμα Β 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1-Ν (ΔΕΗ) - Υποπίνακας 1 ΔΕΗ 1
ου

 ορόφου 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) - Υποπίνακας 1 Εφεδρείας 1
ου

 ορόφου 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1-1-Ν (ΔΕΗ) - Υποπίνακας χώρου: T.E.I. Οφθαλμολογικής 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1-1-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) - Υποπίνακας χώρου: T.E.I. Οφθαλμολογικής 

Η γενική παροχή των νέων υποπινάκων χώρων να γίνει με νέα όργανα διακοπής και ασφάλισης και 

με νέα καλώδια κατάλληλων προδιαγραφών, χαρακτηριστικών και διατομής από τους αντίστοιχους 

(ΔΕΗ ή ΔΕΗ/ΗΖ) νέους υποπίνακες ορόφου στο διάδρομο του 1
ου

 και του 3
ου

 ορόφου.  

Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει, με κατάλληλους υπολογισμούς, και 

να αναφέρει στη προμελέτη ισχυρών ρευμάτων, αν οι υπάρχουσες κεντρικές παροχικές γραμμές 

(καλώδια, διακόπτες και ασφάλειες) μεταξύ των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης (ΔΕΗ ή ΔΕΗ/ΗΖ) 

στο Υπόγειο του κτιρίου και τους νέους υποπίνακες ορόφου στο διάδρομο του 1ου και του 3ου 

ορόφου είναι επαρκείς. Στην περίπτωση που οι γραμμές αυτές δεν είναι επαρκείς και πρέπει να 

αντικατασταθούν με νέες, κατάλληλων χαρακτηριστικών και διαστασιολόγησης, ο Ανάδοχος οφείλει 

να το αναφέρει στην προμελέτη που θα προηγηθεί της έναρξης των εργασιών και να ενσωματώσει 

την αντικατάσταση τους στο σύνολο των ηλεκτρολογικών εργασιών που θα υλοποιηθούν και των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο αυτό. 

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πινάκων 

Οι πίνακες που θα εγκατασταθούν να είναι ερμάρια (τύπου STAB), μεταλλικοί με πόρτα, στεγανοί 

τουλάχιστον IP44, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας μπεζ απόχρωσης. 

Οι πίνακες να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC 60439, να είναι 

κατάλληλοι για δίκτυο 380/220V, 50Hz και να αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη: 

Μεταλλικά ερμάρια κατάλληλα για ορατή τοποθέτηση. 

Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα. 

Μεταλλική πλάκα. 

Το μεταλλικό ερμάριο να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα DKP πάχους 1.5mm. Η στερέωση 

των διαφόρων οργάνων του πίνακα να γίνει πάνω στο ερμάριο με την βοήθεια κατάλληλου 

ικριώματος συναρμολογήσεως με μεταλλικές ράγες κατάλληλες για την τοποθέτηση σύγχρονων 

τυποποιημένων ραγοϋλικών σε ράγες τύπου Ω, μέσω ειδικού μανδάλου. 
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Η πόρτα του πίνακα να στερεώνεται πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο στο μπροστινό μέρος του πίνακα. 

Η πόρτα να είναι επίσης από λαμαρίνα DKP πάχους 1.5mm και να φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Η 

πόρτα να φέρει ενδεικτική πινακίδα με την ονομασία του ηλεκτρολογικού πίνακα και σήμανση 

επικινδυνότητας. Στο εσωτερικό μέρος της πόρτας να στερεωθεί, μέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραμμα 

διαστάσεων τουλάχιστον Α4 με την λεπτομερή συνδεσμολογία του πίνακα και κάτοψη των 

ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων της περιοχής κάλυψης του πίνακα. 

Η μεταλλική πλάκα να καλύπτει το μπροστινό μέρος του πίνακα και να είναι κατασκευασμένη από 

λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1.5mm. Η πλάκα να προσαρμόζεται στο πλαίσιο του πίνακα με 4 

ανοξείδωτες επινικελωμένες βίδες που θα πρέπει να μπορούν να ξεβιδώνουν εύκολα χωρίς να 

χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στην μεταλλική πλάκα να υπάρχουν 

ορθογωνικά κενά κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση σύγχρονων τυποποιημένων 

ραγοϋλικών, κάτω από τα οποία να υπάρχουν θέσεις με ετικέτες των χαρακτηριστικών αριθμών των 

κυκλωμάτων και των εσωτερικών υποπινακώσεων (η αναγραφή των χαρακτηριστικών αριθμών να 

γίνει από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω). Η αφαίρεση της 

πλάκας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται χωρίς να βγει η πόρτα του πίνακα. 

Η κατασκευή των πινάκων να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι εύκολα προσιτά 

μετά την αφαίρεση της μεταλλικής πλάκας και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, 

ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να 

μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

Διαμόρφωση κυκλωμάτων ηλεκτρικών πινάκων 

Η εσωτερική διανομή (κατανομή στις επί μέρους αυτόματες ασφάλειες) να γίνεται με χάλκινες 

μπάρες που θα έχουν επιτρεπόμενη ένταση τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ένταση του γενικού 

διακόπτη του πίνακα. Η χρησιμοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανομή του πίνακα 

επιτρέπεται μόνο στα τμήματα εκείνα των πινάκων που προστατεύονται από μερικές ασφάλειες με 

ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με 35Α. Στην περίπτωση αυτή η διατομή των καλωδίων ή 

αγωγών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10mm
2
. Όλοι οι πίνακες να έχουν ζυγό (μπάρα) 

ουδετέρου με πλήρη διατομή και χωριστό ζυγό γειώσεως. 

Η συναρμολόγηση και η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων να έχει απαραίτητα ολοκληρωθεί 

στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε 

εργασία σχετική με τα παραπάνω πλην της σύνδεσης των αναχωρήσεων των γραμμών και της 

άφιξης της παροχής του πίνακα. Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί μια τροποποίηση ή 

συμπλήρωση ή επέκταση της εσωτερική συνδεσμολογίας των πινάκων, αυτοί θα επιστρέφουν στο 

εργοστάσιο κατασκευής τους. 

Το κάθε κύκλωμα θα έχει έναν χαρακτηριστικό αριθμό που θα καθοριστεί από αύξοντα αριθμό του 

μικροαυτόματου του κυκλώματος και από το είδος του πίνακα από τον οποίο αναχωρεί (ενδεικτική 

αρίθμηση φαίνεται στους πίνακες του Παραρτήματος). Συγκεκριμένα, ο χαρακτηριστικός αριθμός 
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να έχει τρία μέρη α) αύξοντα αριθμό εσωτερικής υποπινάκωσης (του Δ.Δ. Έντασης) β) αύξοντα 

αριθμό στην εσωτερική υποπινάκωση του σχετικού μικροαυτόματου και γ) το γράμμα «Ν», αν ο 

πίνακας από τον οποίο αναχωρεί έχει τροφοδοσία μόνο από ΔΕΗ και το γράμμα «Ε», αν ο πίνακας 

έχει τροφοδοσία από ΔΕΗ/ΗΖ, π.χ. 2-3-Ν, 4-5-Ε κλπ. Ο χαρακτηριστικός αριθμός του κυκλώματος να 

αναγράφεται και να είναι ίδιος: 

• Στον μικροαυτόματο του κυκλώματος. 

• Στα σχέδια των πινάκων και των καλωδιώσεων που θα παραδοθούν, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, εντός φακέλων. 

• Στο σχέδιο του κάθε ένα ηλεκτρικού πίνακα, τυπωμένο σε σελίδα Α4, που οφείλει ο 

ανάδοχος να τοποθετήσει εντός διαφανούς ζελατίνας, στο εσωτερικό της πόρτας. 

Για τα κεντρικά διακοπτικά υλικά της εσωτερικής υποπινάκωσης (π.χ. του Δ.Δ. Έντασης), ο 

χαρακτηριστικός αριθμός είναι ίδιος με τον αύξοντα αριθμός της εσωτερικής υποπινάκωσης. 

Μέσα στους πίνακες και στο επάνω μέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά πλαστικές κλέμες, 

στις οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος (κλέμες μπλε 

χρώματος) και η γείωση (κλέμες κίτρινου ή και πράσινου χρώματος) του κάθε κυκλώματος. Να 

αφεθεί χώρος ανάμεσα στις κλέμες, τα ραγοϋλικά κ.α. και στις δύο πλευρές (αριστερά και δεξιά) 

των πινάκων τουλάχιστον πέντε εκατοστών. Για την είσοδο των καλωδίων στον πίνακα να 

χτυπηθούν θέσεις τρυπών (knockouts), τόσο για τις εφεδρικές γραμμές, όσο και για την 

τροφοδοτική γραμμή κάθε πίνακα, ώστε να μπορούν να ανοιχθούν αυτές μετά από ένα απλό 

κτύπημα. 

Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος να συνδέονται μόνο σε κλέμες και μάλιστα συνεχόμενες και να έχουν 

κατάλληλη πινακίδα πάνω στην οποία να αναγραφεί ο χαρακτηριστικός αριθμός του κάθε 

κυκλώματος. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από μία σειρά κλέμες, η δεύτερη 

σειρά να τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη σε απόσταση μεγαλύτερη ή το πολύ ίση με το βάθος του 

πίνακα. Η εσωτερική διανομή για την δεύτερη σειρά των κλεμών να γίνει στην κάτω πλευρά τους, 

ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για την σύνδεση των αγωγών των κυκλωμάτων. 

Η εσωτερική διανομή των πινάκων να τηρεί ένα προκαθορισμένο σύστημα σημάνσεως των φάσεων, 

ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. R αριστερά, S μέση και T δεξιά) και το ίδιο 

χρώμα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανομής να φέρουν 

χαρακτηριστικούς αριθμούς.  

Τα υλικά κάθε πίνακα να είναι κατάλληλα για το ρεύμα βραχυκύκλωσης στη θέση του πίνακα και να 

υπάρχει εφεδρεία ισχύος 20%. Επιπλέον, σε κάθε σειρά τοποθέτησης ραγοϋλικών των νέων 

πινάκων να προβλεφθεί κενό, προστατευμένο με κατάλληλο κάλυμμα, πλάτους περίπου 10% της 

κάθε σειράς για μελλοντική τοποθέτηση επιπλέον ραγοϋλικών.  

Η κατανομή των φορτίων στις τρεις φάσεις να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ειδικότερα, ο 

πίνακας ΔΕΗ-ΗΖ να τροφοδοτεί: 
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• Το 30% των φωτιστικών οροφής σε διαδρόμους, αποθήκες, χώρο ακαθάρτων και 

καθιστικά με ελάχιστο αριθμό φωτιστικών ένα ανά χώρο. Στις περιπτώσεις που οι χώροι 

αυτοί έχουν επιφάνεια μικρότερη των 10m2, ο πίνακας ΔΕΗ-ΗΖ μπορεί να τροφοδοτεί 

το σύνολο των φωτιστικών του κάθε χώρου. 

• Τα επίτοιχα φωτιστικά πάνω από τους καθρέφτες των νιπτήρων σε WC. 

• Τις εξεταστικές - σκιαλυτικές λυχνίες  

• Το 50% των φωτιστικών οροφής σε καθένα από τους υπόλοιπους χώρους με ελάχιστο 

αριθμό φωτιστικών σε χώρο ένα. Στις περιπτώσεις που οι χώροι αυτοί έχουν επιφάνεια 

μικρότερη των 10m2, ο πίνακας ΔΕΗ-ΗΖ να μπορεί να τροφοδοτεί το σύνολο των 

φωτιστικών του κάθε χώρου. 

• Το 50% των ρευματοδοτών: 

o Κάθε θέσης γραφείου. 

o Κάθε θέσης εργασίας σε πάγκους εργασίας. 

o Της κλίνης και της θέσης γραφείου σε εξεταστήριο. 

o Σε καθένα από τους υπόλοιπους χώρους με ελάχιστο αριθμό ρευματοδοτών ανά 

χώρο έναν. 

o Τους ρευματοδότες των εργαστηριακών εξαεριστήρων – απαγωγών, ειδικών 

εργαστηριακών μηχανημάτων – αναλυτών. 

o Τους ρευματοδότες των ειδικών εργαστηριακών μηχανημάτων – αναλυτών. 

o Τους ρευματοδότες των ψυγείων και των καταψυκτών. 

Οι καταναλώσεις να τροφοδοτούνται κατανεμημένες σε εσωτερικές υποπινακώσεις μέσω 

ξεχωριστού 3-πολικού μικροαυτόματου και 4-πολικού διακοπτή διαρροής έντασης, κατάλληλων 

χαρακτηριστικών και εντάσεως, κατά ομάδες έως και 6 παροχών (ανάλογα με τα φορτία κάθε 

παροχής). 

Για τις γραμμές σε φωτιστικά θα προβλέπονται ιδιαίτεροι διακόπτες διαρροής. 

Οι ρευματοδότες των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων να τροφοδοτούνται από ιδιαίτερες 

γραμμές. 

Για τους υπολογισμούς φορτίων κίνησης να ληφθεί υπόψη συντελεστής ταυτοχρονισμού φορτίων 

0,6 και ισχύς: 

• Ρευματοδότη Κλιβάνου 3kW 

• Ρευματοδότη γενικής χρήσης 0,2kW 

• Ρευματοδότη εξεταστικής - σκιαλυτικής λυχνίας 0,8kW 

Στην άφιξη κάθε τριφασικού πίνακα να παρεμβάλλεται μόνο τετραπολικός διακόπτης φορτίου και 

όχι μέσο προστασίας, εκτός των περιπτώσεων που οι πίνακες τροφοδοτούνται με τρία ή 

περισσότερα παράλληλα καλώδια τα οποία θα ασφαλίζονται και στα δύο άκρα τους. 

Ηλεκτρολογικό Υλικό Πινάκων 
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Κατωτέρω προδιαγράφονται γενικά τα ηλεκτρολογικά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 

στους πίνακες τάσεως 220/380V. Το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στους πίνακες να 

είναι απαραίτητα του ίδιου κατασκευαστή και να φέρει σήμανση CE. Προς εξασφάλιση άριστης 

ποιότητας του ηλεκτρολογικού υλικού αυτά πρέπει να είναι κατασκευής μιας από τις κατωτέρω 

εταιρίες: ABB, SIEMENS, AEG, GAYER, MERLIN GERIN. Τα βασικά υλικά με τα οποία θα 

συναρμολογηθούν τα κυκλώματα των πινάκων είναι τα παρακάτω: 

Ασφάλειες Μαχαιρωτές & Ασφαλειαποζεύκτες: Να χρησιμοποιηθούν μαχαιρωτές ασφάλειες και 

ασφαλειαποζεύκτες για ονομαστικές εντάσεις άνω των 80Α, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οι 

ασφάλειες να είναι τύπου ΝΗ, σύμφωνα με το DIN 43620, με φυσίγγιο 3ΝΑ1 κατά VDE 0636, 

0660.Τα φυσίγγια να είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε μαχαιρωτούς διακόπτες ή στις ειδικές 

βάσεις των μαχαιρωτών ασφαλειών. Η ικανότητα διακοπής να είναι 100kA. 

Μικροαυτόματοι: Οι μικροαυτόματοι να είναι κατάλληλοι για 20.000 αποζεύξεις τουλάχιστον υπό 

πλήρες φορτίο, να έχουν ένταση αποζεύξεως Icn=6 kA. Να είναι κατασκευασμένοι κατά VDE 0641 

έως 0645, κατάλληλοι για τάση μέχρι 380 V Ε.Ρ. με διμεταλλικό στοιχείο για θερμική προστασία 

έναντι υπερεντάσεως και ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο προστασίας, έναντι βραχυκυκλώσεως. Η 

κατασκευή τους να είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγες τύπου Ω, μέσω ειδικού μάνδαλου. 

Για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών να χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι 

χαρακτηριστικής τύπου Β (Πρότυπο: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2). 

Για κυκλώματα κινητήρων μικρού μεγέθους, (μέχρι 1 ΚW) να χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι 

χαρακτηριστικής τύπου C (Πρότυπο: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2). 

Για κυκλώματα κινητήρων μεγαλύτερης ισχύος να χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι 

χαρακτηριστικής τύπου Κ (Πρότυπο: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 Part 101). 

Επιπλέον, όλες οι μικροαυτόματοι των επιμέρους γραμμών να έχουν κατάλληλα χαρακτηριστικά για 

μην προκύπτουν προβλήματα λόγω της μη σωστής επιλεκτικότητας των οργάνων ασφάλισης και 

διακοπής.  

Οι μικροαυτόματοι τροφοδοσίας των παρακάτω φορτίων να λειτουργούν ως όργανα διακοπής και 

ασφάλισης και να είναι διπολικοί (διακοπή φάσης και ουδετέρου) σε μονοφασικές γραμμές και 

τετραπολικοί (διακοπή 3 φάσεων και ουδετέρου) για τριφασικές γραμμές: 

• μονοφασικά φορτία εντάσεως 20Ampere και άνω,  

• τριφασικά φορτία,  

• γραμμές με φορτία ωμικών αντιστάσεων, όπως θερμοσίφωνες, κλίβανοι κ.α., 

• γραμμές τροφοδοσίας φορτίων κίνησης όπως εργαστηριακών εξαεριστήρων – 

απαγωγών, κλιματιστικά κ.α. 

Ενδεικτικές Λυχνίες: Να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε ράγα Ω και να ασφαλίζονται με την 

βοήθεια κατάλληλων μικροαυτόματων. Το χρώμα του καλύμματος να κόκκινο και ο λαμπτήρας LED.  
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Ασφάλειες Ενδεικτικών Λυχνιών: Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών να είναι μικροαυτόματοι 

ονομαστικής εντάσεως 6Α. 

Προστατευτικοί διακόπτες διαρροής έντασης: Να είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα Ω. Να 

διαθέτουν μπουτόν για τον έλεγχο ετοιμότητας. Η ευαισθησία τους να είναι 30mA. Η διακοπή να 

είναι ακαριαία (μέγιστος χρόνος 30msec). Να είναι κατασκευασμένοι συμφώνα με τις απαιτήσεις 

του προτύπου IEC/EN 61008. 

Απαγωγοί Υπερτάσεων: Να είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα Ω. Να τοποθετηθούν 

απαγωγοί υπερτάσεων, εφόσον απαιτείται από τους σχετικούς κανονισμούς και τα προβλεπόμενα 

στην εργασία με κωδικό 2.12 (Ισοδυναμικές συνδέσεις προστασίας εξοπλισμού), κατάλληλων 

χαρακτηριστικών στις εσωτερικές υποπινακώσεις που τροφοδοτούν φορτία με μεταλλικά τμήματα 

που βρίσκονται έξω από κτίριο (π.χ. κλιματιστικά, εργαστηριακοί εξαεριστήρες – απαγωγοί) για την 

αποτροπή εισόδου επικίνδυνων και καταστροφικών υπερτάσεων εντός του κτιρίου και στον 

ευαίσθητο εργαστηριακό εξοπλισμό. Να είναι κατασκευασμένοι συμφώνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου IEC 31343-1, EN 21643-11. 

2.7 Καλωδιώσεις Ισχυρών ρευμάτων 

Όλες οι νέες, εσωτερικές καλωδιώσεις ισχυρών ρευμάτων να γίνουν με κατάλληλα υπολογισμένα 

καλώδια μέσα από πλαστικό κανάλι διελεύσης και διανομής κλειστού τύπου με καπάκι από ειδικά 

σταθεροποιημένο πλαστικό U-PVC, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NFC 68-104 

(ενδεικτικός τύπος LEGRAND DLP). Στα σημεία τερματισμού, διακλάδωσης ή αναμονής σύνδεσης 

καλωδίων να τοποθετηθούν κουτιά διακλαδώσεως επιφανειακού τύπου, κατάλληλα και για 

εξωτερική χρήση, από πρωτογενές ABS, Πολυκαρβονικό (PC) ή Πολυστυρένιο (PS) με λαστιχένιες 

τάπες από Πολυαιθυλένιο (PE). Οι σωλήνες και τα κουτιά διακλαδώσεως να είναι κατάλληλα 

κατασκευασμένα και να έχουν αντίσταση στη γήρανση, λόγω καιρικών συνθηκών και την ηλιακή 

ακτινοβολία (σύμφωνα με το πρότυπο EN 60670-1). Να έχουν βαθμό στεγανότητας έναντι στερεών 

αντικειμένων και νερού από IP55 έως IP65 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529) και να είναι 

κατασκευασμένοι από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, ελεύθερα αλογόνου και βαρέων μετάλλων 

(RoHS), όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το Κάδμιο, το Εξασθενές Χρώμιο κ.α. (σύμφωνα με την 

Οδηγία 2002/95/ΕΚ και το πρότυπο ΕΝ 50267.02.02). Όποιες από τις υπάρχουσες- εντός των τοίχων 

- γραμμές αξιοποιηθούν, να αποσυνδεθούν από τον υπάρχοντα γενικό πίνακα (στο διάδρομο του 

ορόφου) και να συνδεθούν στον ηλεκτρικό πίνακα του υπό διαρρύθμιση χώρου από κουτιά 

διακλάδωσης ή κανάλια στη ψευδοροφή κοντά στην είσοδο των γραμμών στο χώρο αυτό. 

Όλοι οι αγωγοί να είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι 6mm2. Οι αγωγοί με διατομή 

10mm2 και πάνω να είναι πολύκλωνοι. Γενικά ισχύει ότι για γραμμές φωτισμού η μικρότερη 

παραδεκτή διατομή είναι 1.5mm
2
, ενώ για γραμμές ρευματοδοτών και κίνησης 2.5mm

2
. Δεν 

επιτρέπεται η χρήση καλωδίων και αγωγών εκτός σωληνώσεων (τύπου ΝΥΙFY κλπ.) 
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ΑΓΩΓΟΙ ΤΥΠΟΥ HO7V-U ή HO7V-R ή HO7V-K, (πρώην "ΝΥΑ"): Οι αγωγοί τύπου "ΝΥΑ" να 

χρησιμοποιηθούν στα τμήματα που μπορεί να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα – εντός των τοίχων – 

καλωδίωση. Να έχουν θερμοπλαστική μόνωση και να είναι απόλυτα σύμφωνοι με ΕΛΟΤ 563.3, τον 

πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135 κατηγορία 1α των Ελληνικών κανονισμών και τους Γερμανικούς κανονισμούς 

VDE0250,0283 και DIN 47102. 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΗΟ5VV-U ή -R, AO5VV-U ή -R (πρώην "ΝΥΜ"): Τα καλώδια τύπου "ΝΥΜ" να 

χρησιμοποιηθούν σε όλες τις νέες καλωδιώσεις εσωτερικών χώρων και εντός πλαστικών καναλιών. 

Να έχουν θερμοπλαστική επένδυση και να είναι απόλυτα σύμφωνα με ΕΛΟΤ 563.4., τον πίνακα ΙΙΙ 

άρθρο 135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισμών και τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 

0233 και DIN 47705. 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ J1VV ("ΝΥΥ"): Τα καλώδια τύπου "ΝΥΥ" να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις νέες 

καλωδιώσεις που οδεύουν και σε εξωτερικό χώρο (συνδέσεις απαγωγών, εξωτερικών μονάδων 

κλιματιστικών κ.α.) και εντός εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων. Να έχουν μανδύα και επένδυση από 

θερμοπλαστικό σύμφωνα με ΕΛΟΤ 843, IEC 502 και τους Γερμαν. Κανον. VDE 0271. Επίσης ισχύει ο 

πιν. ΙΙΙ του αρθρ. 135 των Κ.Ε.Η.Ε. 

2.8 Καλωδιώσεις και δίκτυα Ασθενών ρευμάτων 

Οι καλωδιώσεις ασθενών ρευμάτων να γίνουν, από ειδικευμένους τεχνικούς του Αναδόχου, με την 

ακτινική καλωδίωση δύο (1+1) ξεχωριστών μονόκλωνων καλωδίων 4 ζευγών UTP / cat.6 από κάθε 

διπλή πρίζα τηλεφώνου και δικτύου δεδομένων (ή ενός (1) ξεχωριστού καλωδίου για κάθε μια μονή 

δικτύου δεδομένων, όπου απαιτείται) μέχρι την αντίστοιχη ελεύθερη θέση στα πάνελ 

μεικτονόμησης (patch panels) κατηγορίας 6, στα δύο νέα rack του τηλεφωνικού δικτύου και στα δύο 

υπάρχοντα rack του δικτύου δεδομένων, των αντίστοιχων ορόφων (1ου και 3ου). Όλες οι σχετικές 

εργασίες να γίνουν σε συνεννόηση με τα Τμήματα Βιοϊατρικής και Πληροφορικής.  

Τα καλώδια των τηλεφωνικών συνδέσεων που αναχωρούν από τις πρίζες σε κάθε όροφο, να 

συγκεντρωθούν σε ένα (1) νέο rack 19’’ – 12U, που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, δίπλα στο 

υπάρχον rack για τα δίκτυα δεδομένων του κάθε ορόφου. Στο νέο rack του 1ου ορόφου, να 

συνδεθούν τα καλώδια από τους χώρους των T.E.I. Οφθαλμολογικής και στο νέο rack του 3ου 

ορόφου να συνδεθούν τα καλώδια από τους χώρους του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου. Το 

μέσο μήκος του καθενός καλωδίου που θα έρχεται από το Παθολογοανατομικό εργαστήριο θα είναι 

περίπου 80m (+/- 10m) και του καθενός καλωδίου που θα έρχεται από τα T.E.I. Οφθαλμολογικής θα 

είναι περίπου 80m (+/- 10m). Τα καλώδια από τον κάθε χώρο να τερματιστούν σε ένα (1) νέο patch 

panel cat.6, 24 θέσεων (patch panel άφιξης των γραμμών από τις τηλεφωνικές πρίζες) που θα 

περιέχεται στο νέο rack του ορόφου. 

Στο κάθε ένα rack να περιέχεται, ένα (1) επιπλέον patch panel cat.6, 24 θέσεων (patch panel 

αναχώρησης για το κεντρικό τηλεφωνικό rack στο υπόγειο) από το οποίο να αναχωρούν ισάριθμα 
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καλώδια 4 ζευγών UTP / cat.6 και μέσω των καναλιών στη ψευδοροφή και πλαστικών σωλήνων στα 

κάθετα φρεάτια σωλήνων, να καταλήγουν και να τερματίζονται σε ένα (1) νέο patch panel cat.6, 24 

θέσεων τοποθετημένο εντός ενός (1) νέου κεντρικού Rack 19’’ – 15U που θα εγκαταστήσει ο 

Ανάδοχος δίπλα στον υπάρχοντα τηλεφωνικό κατανεμητή, στο υπόγειο του κτιρίου. Το μέσο μήκος 

του κάθε ένα καλωδίου που θα έρχεται από το rack του 3ου ορόφου θα είναι περίπου 30m (+/- 5m) 

και του κάθε ένα καλωδίου που θα έρχεται από το rack του 1ου ορόφου θα είναι περίπου 20m (+/- 

5m). Το νέο κεντρικό τηλεφωνικό rack να εγκατασταθεί με μεταλλικά στηρίγματα, σε ύψος 1m από 

το έδαφος και δίπλα ακριβώς στον υπάρχοντα κατανεμητή, σε συνεννόηση με το Τμήμα 

Βιοϊατρικής. Στο patch panel του κεντρικού rack να συγκεντρωθούν και να τερματιστούν με 

κατάλληλα βύσματα RJ45 τα καλώδια από τα τηλεφωνικά rack του 1ου και του 3ου. Στη συνέχεια το 

patch panel να συνδεθεί, μέσω κατάλληλου τηλεφωνικού καλωδίου πολλαπλών ζευγών, σε επαφές 

του γειτονικού γενικού κατανεμητή του κτιρίου, πάντα με την συνεννόηση – καθοδήγηση των 

τεχνικών του Τμήματος Βιοϊατρικής. 

Στα τηλεφωνικά rack των ορόφων, να γίνει σύνδεση των υποδοχών του patch panel άφιξης των 

γραμμών από τις τηλεφωνικές πρίζες με το άλλο patch panel αναχώρησης για το κεντρικό 

τηλεφωνικό rack στο υπόγειο, με κατάλληλα καλώδια τύπου patch cord RJ45. 

Χαρακτηριστικά Μονόκλωνου Καλωδίου 4 ζευγών UTP cat.6 

Μέγεθός αγωγού (Conductor Size) 23AWG x 4P 

Διάμετρος αγωγού (Conductor diameter) 1.0/0.574 ± 0.005mm 

Κατασκευή αγωγού (Conductor construction) Συμπαγής Μονόκλωνος Χαλκός (Solid Bare Copper) 

Υλικό μόνωσης: Υψηλής πυκνότητας PE (HDPE High Density PE) 

Υλικό μανδύα: PVC 

Αντίσταση αγωγού (Conductor Resistance) 76 OHM/Km/20oC Max. 

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές: 

EN 50173-1 

ISO/IEC 11801.2 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2 cat.6 

ISO/IEC 11801:2002 2nd Edition 

IEC 60332-1 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 

Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001 

Χαρακτηριστικά PATCH PANEL 19’’ 24 ΘΥΡΩΝ UTP cat.6 (ΤΥΠΟΥ L) 

Κατάλληλο για τον τερματισμό αθωράκιστων καλωδίων cat.6.  

Να είναι τυπωμένου κυκλώματος (PCB) και να τερματίζεται με δύο τύπους εργαλείων (τύπου KRONE 

LSA PLUS) και (ΑΜΕΡΙΚ. ΤΥΠΟΥ 110) καθώς και με τους δύο τρόπους συνδεσμολογιών Τ568Α & 

Τ568Β. 



34/88 

 

Με μεταλλικό αποσπώμενο κάλυμμα (για θωράκιση προστασίας έναντι παρεμβολών RFI) και της 

σκόνης "κλειστού τύπου". 

Μηχανισμός RJ45 8P8C. Να δέχεται κλιπς σύνδεσης RJ45 (8P8C-8P4C) και RJ11 (6P4C). 

Δύο εμπρόσθιες οριζόντιες σειρές από πλαστικές πινακίδες σήμανσης 

Διάφανα εμπρόσθια αρθρωτά προστατευτικά κλείστρα για την προστασία των θυρών RJ45 έναντι 

της σκόνης. 

Με μεταλλική ποδιά “ Τύπου L ” με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων, αριθμημένη 

σήμανση ανά είσοδο πρόσδεσης και διευθέτησης καλωδίων και δεματικά στήριξης για την 

ταξινόμηση των καλωδίων 

Επαφές LSA PLUS/ IDC 

Αυτοκόλλητη σήμανση στις επαφές IDC για τον τερματισμό των αγωγών και με τους δύο 

χρωματικούς κώδικες Τ568Α & Τ568Β 

Βαφή: Ηλεκτροστατική Πολυεστερικής πούδρας 

Να περιλαμβάνονται (σετ 4τεμ.) οι ειδικές βίδες με πλαστικές ροδέλες και παξιμάδια ασφαλείας για 

στήριξη σε rack 

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Διεθνείς προδιαγραφές: 

ΤΙΑ/ΕΙΑ 568.2 

ΙSO/IEC11801 

EN50173 

IEC60603-7 

IEC 512-2-3a 

IEC 512-2-4a 

IEC 512-2-13b 

EN 60905 

ISO/IEC 603-7 

RoHs Compliance 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 

Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001 

Χαρακτηριστικά RACK 19’’ – 12U& 15U 

Εσωτερικού Χώρου με δυνατότητα επίτοιχης ή και επιδαπέδιας τοποθέτησης. 

Πόρτα αφαιρούμενη από φιμέ κρύσταλλο (secure) πάχους 5mm και κλειδαριά ασφαλείας. 

Ανοιγόμενα δύο (2) πλαϊνά καλύμματα με κλειδαριές ασφαλείας για την εύκολη πρόσβαση στο 

εσωτερικό μέρος του rack. 

Εξαερισμοί σε όλες στις πλευρές (άνω – κάτω). 

Δύο (2) βοηθ. ρυθμιζόμενες οριζόντιες γωνιές στήριξης εξοπλισμού 1U. 

Δυνατότητα τοποθέτησης στα rack υλικών – συσκευών 19 “ παθητικού και ενεργού εξοπλισμού. 
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Δυνατότητα εγκατάστασης και ραφιών 1U ( τεσσάρων σημείων). 

Τέσσερις (4) Ρυθμιζόμενες κολώνες (ικριώματα 19'') με κατακόρυφες και πλαϊνές εγκοπές στήριξης 

εξοπλισμού 19” (εμπρός-πίσω) και με αριθμημένη σήμανση ανά U. 

Επιλογή τεσσάρων (4) εισόδων “διέλευσης – ταξινόμησης” καλωδίων (άνω & κάτω) με 

αποσπώμενες προστατευτικές στρογγυλές τάπες. 

Έτοιμες αναμονές για έως δύο (2) ανεμιστήρες εξαερισμού. 

Να διαθέτει κεντρικό σημείο γείωσης καθώς και καλώδιο γείωσης στο εσωτερικό των ικριωμάτων 

19’’. 

Υλικό: Λαμαρίνα πάχους ≈ 1.3mm (αντοχή στα στατικά φορτία). 

Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας μπεζ απόχρωσης. 

Δείκτης Στεγανότητας: IP20. 

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές: 

EIA 310-D 

EN 50174-1:2009+A1:2011 

IEC 60297 

IEC 60207-3 

IEC 297-1/2 

ISO 8130-3-5:1992 

DIN EN 12532:1999 

89/336 EEC EMC 

DIN 41494 Part 7 και Part 8 

DIN 41491 Part 1 

EN 60950-1 

CEA-310-E 

BS 5954 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 

Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001 

Τα καλώδια από τις πρίζες δεδομένων του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου να συγκεντρωθούν 

στο υπάρχον rack δικτύου δεδομένων του 3ου ορόφου και τα καλώδια από τις πρίζες δεδομένων 

του T.E.I. Οφθαλμολογικής να συγκεντρωθούν στο υπάρχον rack δικτύου δεδομένων του 1ου 

ορόφου. Το μέσο μήκος του καθενός καλωδίου που θα έρχεται από το Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο ή από το T.E.I. Οφθαλμολογικής προς τα αντίστοιχα rack θα είναι περίπου 80m (+/- 

10m). Ο Ανάδοχος να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει πλήρως (συναρμολόγηση, καλωδίωση και 

σύνδεση με το ενεργό στοιχείο του rack) από ένα (1) patch panel cat.6, 24 θέσεων μέσα σε κάθε ένα 

rack του 1ου και του 3ου ορόφου. Στα δύο patch panel να συγκεντρωθούν και να τερματιστούν με 
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κατάλληλα βύσματα RJ45 τα καλώδια από όλες τις πρίζες δεδομένων. Όλες οι συνδέσεις να γίνουν 

με την καθοδήγηση των τεχνικών του Τμήματος Πληροφορικής. 

Η όδευση όλων των καλωδίων (τηλεφώνου και δικτύου) να γίνει εντός πλαστικού καναλιού 

διελεύσεως και διανομής κλειστού τύπου με καπάκι από ειδικά σταθεροποιημένο πλαστικό U-PVC 

(κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NFC 68-104 - ενδεικτικός τύπος LEGRAND DLP), από την 

πρίζα μέχρι τα μεταλλικά κανάλια στη ψευδοροφή, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

διέλευση καλωδίων ασθενών ρευμάτων, και από υπάρχον μεταλλικό κανάλι μέχρι τα rack. Εάν 

απαιτηθεί, να συμπληρωθεί το κανάλι με τμήματα μερικών μέτρων για την σύνδεση με το υπάρχον 

κανάλι. Τα σημεία που βρίσκονται οι πρίζες των δικτύων Τηλεφώνου και Πληροφορικής φαίνονται 

στα επισυναπτόμενα σχέδια. Ειδικότερα, η όδευση των τηλεφωνικών καλωδίων από το rack του 

κάθε ορόφου μέχρι το κεντρικό rack του υπογείου, να γίνει κυρίως μέσα από τις υπάρχουσες 

καναλέτες στη ψευδοροφή και μέσα από νέους πλαστικούς σωλήνες στη καθοδική διαδρομή τους 

προς το υπόγειο, μέσα από τα κάθετα φρεάτια σωλήνων του κτιρίου. 

Μεταξύ των άλλων εργασιών, ο Ανάδοχος να κάνει την απαραίτητη σήμανση – κωδικοποίηση 

(σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων των Τμημάτων Βιοϊατρικής και Πληροφορικής) όλων των 

πριζών, των καλωδίων, των racks και των patch panels που θα εγκατασταθούν και να παραδώσει 

τους πίνακες καταγραφής και αντιστοίχησης των κωδικών των γραμμών με τους χώρους και τις 

θέσεις εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .doc ή .xls). Ο τερματισμός όλων των 

καλωδίων στις πρίζες και τα patch panels να γίνει από ειδικευμένους τεχνικούς του Aναδόχου. Στο 

τέλος των εργασιών, οι τεχνικοί του Aναδόχου να πιστοποιήσουν το σύνολο των γραμμών του 

δικτύου δομημένης καλωδίωσης (τηλεφώνων και δεδομένων) που εγκατέστησαν με κατάλληλα 

όργανα πιστοποίησης δικτύων. Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης να παραδοθούν σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Τα πιστοποιητικά που θα παραδοθούν να αναφέρουν αναλυτικά 

τα αποτελέσματα των ελέγχων/μετρήσεων για κάθε μία γραμμή που θα αναφέρεται σε αυτά με την 

αρίθμηση των πριζών και των patch panels. 

2.9 Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού και απλικών: 

Σε όλους τους χώρους που αποτελούν αντικείμενο του έργου αυτού, να γίνει προσεκτική, μη 

καταστροφική αποξήλωση των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες φθορισμού και των απλικών / 

φωτιστικών τύπου χελώνας. Τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες που θα αποξηλωθούν, να 

αποθηκευτούν σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για μελλοντική 

χρήση. 

2.10 Νέα εγκατάσταση Φωτισμού: 

Να γίνει φωτοτεχνική μελέτη και υλοποίηση της νέας εγκατάστασης φωτισμού για την σωστό 

φωτισμό και την κάλυψη των αναγκών των χώρων με την νέα διαμόρφωση και χρήση τους. 
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Πριν την έναρξη των εργασιών να γίνει φωτοτεχνική προμελέτη στην οποία να παρουσιάζονται 

τεχνικά χαρακτηριστικά των βασικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία να δοθεί στην 

Τεχνική Υπηρεσία για έγκριση. 

Στην τελική φωτοτεχνική μελέτη, που θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε: 

• φύλλα υπολογισμών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία των επί μέρους χώρων και 

• σχέδια με κατανομή των φωτιστικών στους χώρους, την ομαδοποίηση τους και την 

αντιστοίχηση των κυκλωμάτων με τον αριθμό της ασφάλειας / γραμμής που τα τροφοδοτεί 

καθώς και την αριθμητική αντιστοίχηση των φωτιστικών με το διακόπτη που τα ελέγχει.  

Η μελέτη και υλοποίηση της νέας εγκατάστασης φωτισμού να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 

12464-1: "Light and lighting. Lighting of work places. Indoor work places", το οποίο καθορίζει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που το εγκατεστημένο σύστημα φωτισμού εσωτερικών χώρων πρέπει να 

ικανοποιεί. Ειδικότερα, οι ελάχιστες τιμές φωτισμού στις επιφάνειες εργασίας (Maintained 

Illuminance Level - Εm) σε Lux να είναι: 

• 200 Lux σε βοηθητικούς χώρους, WC και αποθήκες. 

• 500 Lux σε όλους τους γενικούς χώρους, διαδρόμους, χώρους αναμονής, γραφεία. 

• 1000 Lux σε εργαστηριακούς χώρους και χώρους εξέτασης. 

• 1000 Lux τοπικός φωτισμός πάνω από εργαστηριακούς πάγκους και τραπέζια – σταθμούς 

εργασίας. 

Η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων που θα εγκατασταθούν να ακολουθεί κατά το δυνατόν την 

γεωμετρία του χώρου. 

Φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες LED 

Στους γενικούς χώρους, τα γραφεία, τις αποθήκες κ.α. που θα διαμορφωθούν, να τοποθετηθούν 

καινούργια φωτιστικά οροφής με λαμπτήρες LED χωρίς ballast, που θα έχουν βαθμό προστασίας 

IP40. Τα φωτιστικά αυτά να είναι κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και συνεχή λειτουργία με 

τάση λειτουργίας 230V στα 50Hz. Να διαθέτουν σώμα και εμπρόσθια κορνίζα από χαλυβδοέλασμα 

βαμμένη ηλεκτροστατικά με λευκή ακρυλική πούδρα μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης και με 

επεξεργασία σταθεροποιημένη ως προς την ακτινοβολία UV, για την αποφυγή κιτρινίσματος. Το 

κάλυμμα τους να είναι από οπάλ πρισματικό plexiglass ή διαφανές κρισταλλιζέ πολυκαρβονικό (PC) 

και οι λυχνιολαβές τους από πολυκαρβονικό (PC) με μπρούτζινες επαφές (τύπος G13). Σε κάθε 

φωτιστικό να είναι τοποθετημένοι δύο (2) λαμπτήρες LED τύπου φθορισμού T8/120cm με 

απόχρωση φωτός “ψυχρό λευκό (cool white)” 4000Κ, ονομαστικής ισχύος 18W και φωτεινότητας 

1800 lumen ±50 lumen έκαστος (συνολική ισχύς 36W και φωτεινότητα περίπου 3600 lumen), γωνία 

απόδοσης φωτισμού άνω των 240ο και μέση διάρκεια ζωής 30.000h. 

Στους εργαστηριακούς χώρους και στον τοπικό φωτισμό των πάγκων, να τοποθετηθούν φωτιστικά 

σώματα με δύο (2) λαμπτήρες LED χωρίς ballast που θα έχουν βαθμό προστασίας IP54 ή και 
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ανώτερο. Τα φωτιστικά αυτά να είναι κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και συνεχή λειτουργία με 

τάση λειτουργίας 230V στα 50Hz. Να διαθέτουν πλαστικό σώμα (βάση) από ABS και κάλυμμα από 

διαφανές κρισταλλιζέ πολυκαρβονικό (PC) με κλιπς από ABS, ΙΝΟΧ ανάρτηση και λυχνιολαβές από 

πολυκαρβονικό (PC) με μπρούτζινες επαφές (τύπος G13). Σε κάθε φωτιστικό να είναι τοποθετημένοι 

δύο (2) λαμπτήρες LED χωρίς ballast τύπου φθορισμού T8/120cm με απόχρωση φωτός “ψυχρό 

λευκό (cool white)” 4000Κ, ονομαστικής ισχύος 18W και φωτεινότητας 1800 lumen ±50 lumen 

έκαστος (συνολική ισχύς 36W και φωτεινότητα περίπου 3600 lumen), γωνία απόδοσης φωτισμού 

άνω των 240
ο
 και μέση διάρκεια ζωής 30.000h. 

Στα WC ή σε άλλους υγρούς χώρους υγιεινής να τοποθετηθούν στεγανά φωτιστικά με ένα (1) 

λαμπτήρα LED χωρίς ballast που θα έχει βαθμό στεγανότητας ΙΡ65. Τα φωτιστικά αυτά να είναι 

κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και συνεχή λειτουργία με τάση λειτουργίας 230V στα 50Hz. Να 

διαθέτουν πλαστικό σώμα (βάση) από ABS και κάλυμμα από διαφανές κρισταλλιζέ πολυκαρβονικό 

(PC) με κλιπς από ABS, ΙΝΟΧ ανάρτηση και λυχνιολαβές από πολυκαρβονικό (PC) με μπρούτζινες 

επαφές (τύπος G13). Σε κάθε φωτιστικό να είναι τοποθετημένος ένας λαμπτήρας LED τύπου 

φθορισμού T8 / 60cm με απόχρωση φωτός “ψυχρό λευκό (cool white)” 4000Κ, ονομαστικής ισχύος 

10W και φωτεινότητας 900 ± 50 lumen, γωνία απόδοσης φωτισμού άνω των 240ο και μέση 

διάρκεια ζωής 30.000h. 

Διακόπτες – Ομαδοποίηση φωτισμού 

Σε όλους τους επί μέρους γενικούς χώρους, γραφεία κ.α. να τοποθετηθούν δύο (2) ξεχωριστοί απλοί 

διακόπτες πλήκτρων και τα φωτιστικά σώματα να διαιρεθούν σε δύο ομάδες που θα ελέγχονται 

ξεχωριστά, η κάθε μία από ξεχωριστό διακόπτη, η ταυτόχρονη λειτουργία των οποίων θα 

εξασφαλίζει τον επιθυμητό φωτισμό επιφανείας των 500Lux. Η μία ομάδα να τροφοδοτείται από 

πίνακα τύπου Ν, με παροχή μόνο από ΔΕΗ, και η άλλη από πίνακα τύπου Ε, με παροχή από ΔΕΗ και 

Η/Ζ. 

Ειδικότερα, πάνω από και κατά μήκος των εργαστηριακών πάγκων και των τραπεζιών – σταθμών 

εργασίας να υπάρχουν τουλάχιστον δύο φωτιστικά που να είναι μοιρασμένα σε δύο ομάδες και να 

ελέγχονται από διακόπτη κομμιτατέρ, η ταυτόχρονη λειτουργία των οποίων να εξασφαλίζει τον 

επιθυμητό φωτισμό επιφανείας των 1000Lux. Και οι δύο ομάδες να τροφοδοτούνται από πίνακα 

τύπου Ε, με παροχή από ΔΕΗ και Η/Ζ. 

Σε όλους τους επί μέρους βοηθητικούς χώρους, WC και αποθήκες να τοποθετηθεί ξεχωριστός απλός 

διακόπτης μονού πλήκτρου από τον οποίο θα ελέγχονται ταυτόχρονα όλα τα φωτιστικά του χώρου 

για την άμεση επίτευξη του επιθυμητού φωτισμού επιφανείας των 200Lux. Τα φωτιστικά αυτά να 

τροφοδοτούνται από πίνακα τύπου Ε, με παροχή από ΔΕΗ - ΗΖ. 

Στα εξεταστήρια του T.E.I. Οφθαλμολογικής («Εξεταστήρια 1,2,3,4», «OCT & LASER» και 

«Φλουοροαγγειογραφία Yag») τα φωτιστικά να έχουν δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας από 
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τα 0Lux μέχρι τα 1000Lux, με κατάλληλη ηλεκτρονική διάταξη (διακόπτης τύπου dimmer στη θέση 

του κομμιτατέρ). 

2.11 Φωτιστικά ασφαλείας 

Να τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας τύπου LED σε όλους τους χώρους κυκλοφορίας (διάδρομοι, 

χωλ, κλιμακοστάσια, οδεύσεις διαφυγής και έξοδοι κινδύνου) και γενικά όπου απαιτείται, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της κείμενης πυροσβεστικής νομοθεσίας. Τα φωτιστικά να έχουν διάρκεια 

λειτουργίας τουλάχιστον 90 λεπτών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τα φωτιστικά αυτά να 

τροφοδοτούνται από πίνακα τύπου Ε, με παροχή από ΔΕΗ και Η/Ζ. 

2.12 Ισοδυναμικές συνδέσεις προστασίας εξοπλισμού 

Να τοποθετηθούν ισοδυναμικές συνδέσεις προστασίας του εξοπλισμού, όπου απαιτείται από το 

πρότυπο HD 384. Να προβλεφθούν, όπου απαιτείται, η προσθήκη διατάξεων προστασίας στα 

ηλεκτρολογικά δίκτυα και ειδικότερα στις γραμμές που είναι συνδεδεμένος εξοπλισμός που 

βρίσκεται εκτός του κτιρίου (κλιματιστικά, εργαστηριακοί εξαεριστήρες – απαγωγοί) για την 

αποτροπή εισόδου επικίνδυνων και καταστροφικών υπερτάσεων εντός του κτιρίου και τον 

ευαίσθητο εργαστηριακό εξοπλισμό. 

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Απαιτούμενοι κανονισμοί, πρότυπα, νομοθεσία και προδιαγραφές υδραυλικών εγκαταστάσεων 

Όλες οι εργασίες επέκτασης ή αναδιάταξης των υδραυλικών εγκαταστάσεων κατά τη διαμόρφωση 

νέων εργασιακών / εργαστηριακών χώρων στα κτίρια αρμοδιότητας του ΓΝ Πατρών θα πρέπει να 

εκτελεστούν σύμφωνα 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 & 2412/86 - 

Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις). Επιπλέον, το τεχνικό προσωπικό που θα 

πραγματοποιήσει τις εργασίες θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες από τον Νόμο άδειες εξασκήσεως 

επαγγέλματος. 

Είδη σωληνώσεων ύδρευσης / αποχέτευσης 

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), κατάλληλα για πόσιμο νερό και θέρμανση 

(μέγιστης θερμοκρασίας 90οC). Συγκεκριμένα να είναι κατασκευασμένα από τριστρωµατικούς 

σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R ΜRS 11.2 MPa (νέας γενιάς PP-R υψηλών μηχανικών αντοχών και 

µεγάλης διάρκειας ζωής) µε υαλονήµατα και σε πάχη τοιχώµατος που αντιστοιχούν σε SDR 7,4 και 

SDR 11. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων: DIN8077 και 

8078 (TYPE 3) και EN ISO 15874, και της ειδικής οδηγίας HR 3.28 του Γερµανικού Ινστιτούτου SKZ ή 
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άλλου εθνικού (π.χ. ΕΒΕΤΑΜ) ή διεθνούς οργανισμού τυποποίησης για το συγκεκριμένο τύπο 

σωλήνων. Επιπλέον να πληρούν τις απαιτήσεις του οργανισμού WRAS-NSF Μεγάλης Βρετανίας, ή 

άλλου εθνικού ή διεθνούς οργανισμού τυποποίησης για την καταλληλότητα των σωλήνων PP-R στο 

πόσιμο νερό. Η σωλήνωση του ζεστού νερού να φέρει πρόσθετο εξωτερικό θερμομονωτικό υλικό 

κατασκευασμένο από συνθετικό καουτσούκ μη αναφλέξιμο (τύπου αρμαφλέξ). Όπου υπάρχουν 

διακόπτες να τοποθετηθούν ορειχάλκινοι διακόπτες τύπου μπολ-βάλβ. 

Για την αποχέτευση, σωλήνες και εξαρτήματα κατασκευασμένα από αυτοσβενόμενο 

πολυπροπυλένιο (PP), τύπου valsir. Η μεταξύ τους σύνδεση να γίνεται με ειδικά ελαστομερή 

δακτυλίδια διπλού χείλους (να πληρούν τα Γερμανικά πρότυπα DIN 4060 “Ελαστομερικοί 

στεγανωτικοί δακτύλιοι για εξαρτήματα σωληνώσεων αποχέτευσης ή παρόμοια”), τα οποία να είναι 

προσαρμοσμένα στην άκρη των εξαρτημάτων. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα να πληρούν τις 

προδιαγραφές των προτύπων: EN 1451-1 & DIN 4102 - κλάση B1 (μέθοδος δοκιμής για 

αυτοσβενήμενους σωλήνες αποχέτευσης). 

Τοποθέτηση – στήριξη οριζόντιων σωληνώσεων (κλάδων) ύδρευσης / αποχέτευσης 

Η τοποθέτηση όλων των σωληνώσεων αποχέτευσης / ύδρευσης να γίνει πάνω στον τοίχο, με 

κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα βαρέως τύπου, σε όλο το μήκος της διαδρομής τους και σε 

διαστήματα μικρότερα των 80cm, είτε εντός της εσοχής που διαμορφώνεται πίσω από τους 

πάγκους είτε εντός πλαστικών καναλιών 100x60mm στα τμήματα που δεν καλύπτονται από τους 

πάγκους (για τις σωληνώσεις διαμέτρου μέχρι 50mm). Λίγα εκατοστά (< 5-7cm) πριν και μετά τα 

σημεία σύνδεσης των σωλήνων (αποχέτευσης ή ύδρευσης) με άλλους σωλήνες ή με τα διάφορα 

ενδιάμεσα εξαρτήματα σύνδεσης, αλλαγής κατεύθυνσης, ελέγχου ή λήψης, να γίνει επιπλέον 

αμφίπλευρη στήριξη στον τοίχο με μεταλλικά στηρίγματα για αποφυγή της πιθανότητας χαλάρωσης 

ή αποσύνδεσης των σωληνώσεων και εμφάνισης διαρροών. 

Η όδευση των οριζόντιων σωληνώσεων - κλάδων ύδρευσης να γίνει με οριζόντια και κάθετα 

τμήματα σωλήνωσης που θα έχουν μία ελαφρά κλίση προς τις κάθετες στήλες, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η πλήρης εκκένωση του δικτύου, όταν αυτό απαιτείται.  

Η όδευση των οριζόντιων σωληνώσεων - κλάδων αποχέτευσης να γίνει με οριζόντια τμήματα 

σωλήνωσης που θα έχουν μία ελαφρά κλίση προς τις κάθετες στήλες, 2% (2cm/m) για ονομαστικές 

διαμέτρους μέχρι 110mm και 1,5% (1,5cm/m) για μεγαλύτερες. 

Τοποθέτηση – στήριξη σωληνώσεων κάθετων στηλών αποχέτευσης 

Επιπλέον των προαναφερθέντων προδιαγραφών για την στήριξη των σωληνώσεων αποχέτευσης, 

για τις κάθετες στήλες αποχέτευσης θα πρέπει να τονισθούν τα εξής: 

Τα στηρίγματα βαρέως τύπου να στηρίζουν τον κάθετο σωλήνα σε διαστήματα μικρότερα των 

80cm. Να υπάρχει οπωσδήποτε ένα πρόσθετο στήριγμα αμέσως μετά από κάθε μια υποδοχή 

σύνδεσης των σωλήνων, έτσι ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα ολίσθησης της στήλης, λόγω των 

πρόσθετων πιέσεων που αναπτύσσονται κατά την χρήση. Τα σημεία του τοίχου του κάθετου 
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φρεατίου σωλήνων στα οποία θα τοποθετηθούν τα στηρίγματα να μην παρουσιάζουν έντονες 

φθορές, ρωγμές ή σαθρότητα. 

Στο κάτω μέρος των στηλών (συγκεκριμένα στην έξοδό τους από τα κάθετα φρεάτια σωλήνων στην 

οροφή του υπογείου), για την μετάβαση από την κατακόρυφη στην οριζόντια ροή, δηλαδή για την 

αλλαγή κατεύθυνσης κατά 90
ο
 , να χρησιμοποιηθούν δύο (2) εξαρτήματα αλλαγής κατεύθυνσης 45

ο
 

με ένα (1) ενδιάμεσο κομμάτι σωλήνα μήκους 25cm. Για την στήριξη της στήλης και των 

εξαρτημάτων αλλαγής κατεύθυνσης στην οροφή του υπογείου, να κατασκευαστούν ενισχυμένα 

στηρίγματα από μεταλλικές ράβδους, με αντισκωριακή προστασία, κατάλληλα για τις πρόσθετες 

φορτίσεις που αναπτύσσονται κατά την χρήση. Ίδιες προδιαγραφές διαμόρφωσης και στήριξης να 

τηρηθούν και σε όποια αλλαγή κατεύθυνσης – μετατόπισης της στήλης απαιτηθεί κατά την κάθετη 

διαδρομή της. Η μορφή των στηριγμάτων που απαιτούνται στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης 

παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Λεπτομέρεια στερέωσης των σωλήνων κάθετων στηλών αποχέτευσης στα σημεία αλλαγής 

κατεύθυνσης. 

Σημεία ελέγχου – καθαρισμού δικτύων αποχέτευσης 

Οι σωληνώσεις αποχέτευσης να έχουν ένα τουλάχιστον σημείο ελέγχου – καθαρισμού με 

αεροστεγές πώμα ανά 6m σωληνογραμμής και επιπλέον ένα σημείο ελέγχου – καθαρισμού με 

αεροστεγές πώμα σε κάθε οριζόντια ή κατακόρυφη αλλαγή κατεύθυνσης. 

Τα σχέδια των υδραυλικών δικτύων που υλοποιήθηκαν να παραδοθούν σε κατάλληλη έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος 

έργου (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - 5.4.3 Μελέτες – Σχέδια). 

3.1 Αποξήλωση σωληνώσεων ζεστού / κρύου νερού και αποχέτευσης 

Όσες από τις υπάρχουσες σωληνώσεις αποχέτευσης δεν θα χρησιμοποιηθούν, να αποξηλωθεί 

προσεκτικά το εμφανές τμήμα τους (εκτός τοίχου) σε συνεχή ευθύγραμμα τμήματα με το 

μεγαλύτερο δυνατό μήκος, καθώς και τα στηρίγματά τους, ενώ οι απολήξεις τους στην επιφάνεια 

των τοίχων να σφραγιστούν με κατάλληλα εξαρτήματα. Ειδικότερα στις απολήξεις ύδρευσης να 

τοποθετηθεί, εφόσον δεν υπάρχει, γωνιακό βανάκι μπολ-βαλβ ½” με μία θηλυκή ορειχάλκινη τάπα 

½” και στις απολήξεις αποχέτευσης τάπα πολυπροπυλενίου τύπου με κατάλληλο προσαρμογέα, αν 
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απαιτείται, της ίδια ονομαστικής διαμέτρου για μελλοντική χρήση των συνδέσεων. Τα τμήματα και 

τα εξαρτήματα των σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που θα αποξηλωθούν, να παραδοθούν 

σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση. 

3.2 Σωληνώσεις ζεστού / κρύου νερού και αποχέτευσης  

Επέκταση των σωληνώσεων ζεστού / κρύου νερού και αποχέτευσης εντός του κτιρίου για τη 

δημιουργία αναμονών σύνδεσης (λήψεις) για το ζεστό και το κρύο νερό, με γωνιακά εξαρτήματα 

θερμοκολλητικού πολυπροπυλενίου PPR στερεωμένα στον τοίχο, σε συνδυασμό με ορειχάλκινους 

διακόπτες τύπου μπολ-βαλβ, καθώς και για συνδέσεις αποχέτευσης με εξαρτήματα και σωληνώσεις 

πολυπροπυλενίου (PP). Στις συνολικά 17 θέσεις υδραυλικής σύνδεσης να υπάρχουν: 

• Από ένα ακροσωλήνιο σύνδεσης αποχέτευσης Φ40mm και δύο αναμονές με γωνιακούς 

ορειχάλκινους διακόπτες μπολ-βαλβ σπειρώματος ½’’ αρσενικό (1 διακόπτης για το ζεστό 

και 1 διακόπτης για το κρύο νερό) για: 

o κάθε ένα από τους νέους νιπτήρες στα ιατρεία / εξεταστήρια του Τ.Ε.Ι. οφθαλμιατρικής 

με κωδικούς ΝΠ1, ΝΠ2, ΝΠ3, ΝΠ4 και για 

o το σημείο εγκατάστασης του εργαστηριακού μηχανήματος LEICA AUTOSTAINER XL, 

εντός του απαγωγού FH2, σύνδεση στο δίκτυο εργαστηριακής αποχέτευσης (εργασία 

3.3). 

• Από ένα ακροσωλήνιο σύνδεσης αποχέτευσης Φ40mm για την σύνδεση στο δίκτυο 

εργαστηριακής αποχέτευσης (εργασία 3.3) του μηχανήματος DAKOAUTOSTAINER 48. 

• Από ένα ακροσωλήνιο σύνδεσης αποχέτευσης Φ50mm(σύνδεση στο δίκτυο εργαστηριακής 

αποχέτευσης (εργασία 3.3)) και δύο αναμονές με γωνιακούς ορειχάλκινους διακόπτες μπολ-

βαλβ σπειρώματος ½’’ αρσενικό (1 διακόπτης για το ζεστό και 1 διακόπτης για το κρύο νερό) 

για: 

o τους εργαστηριακούς νεροχύτες των πάγκων με κωδικό ΠΠ1,ΠΠ5Β, ΝΧ3, ΝΧ4, 

o τους εργαστηριακούς νεροχύτες των καμπίνων – απαγωγών αναθυμιάσεων (FUME 

HOODS) με κωδικό FH1, FH2, 

o τους εργαστηριακούς νεροχύτες των ειδικών τραπεζιών – σταθμών εργασίας με κωδικό 

ΠΤ1, ΠΤ2, ΠΤ3 και για 

o τους δύο νέους διαχωριστήρες εργαστηριακών υγρών με κωδικό ΠΔΥ1, ΠΔΥ2. 

Η σύνδεση των σωληνώσεων ύδρευσης να γίνει κατά προτίμηση στο κολλεκτέρ γειτονικών χώρων 

υγιεινής (WC) ή εναλλακτικά σε επιτοίχιες λήψεις καταργηθέντων νεροχυτών ή νιπτήρων. 

Η ονομαστική διάμετρος των διακοπτών του δικτύου ζεστού και κρύου νερού να είναι τουλάχιστον 

½’’ για την παροχή ενός νεροχύτη ή νιπτήρα, ¾’’ για την παροχή δύο νεροχυτών ή νιπτήρων και 1’’ 

και άνω για την παροχή 3-4 νεροχυτών ή νιπτήρων. 
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Οι ενδεικτικές διαδρομές, συνδέσεις και ονομαστικές διάμετροι φαίνονται στα επισυναπτόμενα 

σχέδια (Παράρτημα). Τα ακριβή σημεία έναρξης των επεκτάσεων, οι διαδρομές, τα τελικά σημεία 

εγκατάστασης των αναμονών σύνδεσης και οι ονομαστικές διάμετροι για τα νέα δίκτυα ύδρευσης 

και αποχέτευσης να καθοριστούν σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ και τον Ανάδοχο, 

βάσει των επισυναπτόμενων σχεδίων στην αρχική φάση καταγραφής θέσεων και διαστάσεων πριν 

την έναρξη των εργασιών. 

3.3 Εγκατάσταση δικτύου εργαστηριακής αποχέτευσης 

Στους χώρους του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου να διαμορφωθεί ξεχωριστό δίκτυο 

σωληνώσεων αποχέτευσης υγρών εργαστηριακών αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα του 

Παθολογοανατομικού εργαστηρίου είναι διάφοροι διαλύτες όπως φορμόλη, ξυλόλη και αιθανόλη. 

Το δίκτυο εργαστηριακής αποχέτευσης να διαμορφωθεί σε συνολικά δύο (2) κάθετες στήλες με 

τρεις (3) ξεχωριστούς κλάδους, από νέους ή υπάρχοντες σωλήνες πολυπροπυλενίου (ΡΡ) – τύπου 

valsir. Το δίκτυο να παραλαμβάνει τα υγρά απόβλητα από: 

• τους εργαστηριακούς νεροχύτες των πάγκων με κωδικό ΠΠ1,ΠΠ5Β, ΝΧ3, ΝΧ4, 

• τους εργαστηριακούς νεροχύτες των καμπίνων– απαγωγών αναθυμιάσεων (FUMEHOODS) 

με κωδικό FH1, FH2, 

• τους εργαστηριακούς νεροχύτες των ειδικών τραπεζιών – σταθμών εργασίας με κωδικό ΠΤ1, 

ΠΤ2, ΠΤ3, 

• τους δύο νέους διαχωριστήρες εργαστηριακών υγρών με κωδικό ΠΔΥ1, ΠΔΥ2 και 

• τα εργαστηριακά μηχανήματα LEICA AUTOSTAINER XL (εντός του απαγωγού FH2) και DAKO 

AUTOSTAINER 48. 

Τα απόβλητα να οδηγούνται, μέσω της ψευδοροφής του κάτω ορόφου, στα κάθετα φρεάτια 

σωληνώσεων του κτιρίου (είναι επισκέψιμα από θύρες στο διάδρομο του κάτω ορόφου) και από 

εκεί στο υπόγειο (υψομετρική διαφορά περίπου 10m). 

Αναλυτικά, να διαμορφωθούν οι δύο παρακάτω κάθετες στήλες: 

• Στήλη εργαστηριακής αποχέτευσης ΕΑ-01 

Να εγκατασταθεί νέα κάθετη στήλη από σωλήνα πολυπροπυλενίου (ΡΡ) – τύπου valsir – 

διαμέτρου Φ110mm που να ξεκινάει από τον 3ο όροφο και μέσα από κάθετο φρεάτιο σωλήνων 

να καταλήγει στο υπόγειο. Να παραλαμβάνει τα υγρά από τους παρακάτω κλάδους: 

o τον οριζόντιο κλάδο ΕΑ-01a. Να εγκατασταθεί στο χώρο «Παθολογοανατομικό Τμήμα Β 

– ενιαίος χώρος 1». Στο σημείο που βρίσκεται η απόληξη του σωλήνα Φ40mm για το 

νεροχύτη με κωδικό ΝΧ1 – ο οποίος θα αποξηλωθεί – να γίνει προσεκτική θραύση του 

τοίχου μέχρι και το δάπεδο για να αποκαλυφθεί ο παλαιός μολύβδινος σωλήνας 

Φ40mm, συνολικού μήκους περίπου 5m. Ο σωλήνας αυτός, που καταλήγει μέσω της 

ψευδοροφής του 2ου ορόφου σε απέναντι κάθετο φρεάτιο σωλήνων, να αποξηλωθεί 
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και να σφραγιστούν οι όποιες συνδέσεις του σε άλλους σωλήνες, και τελικά να 

αντικατασταθεί από νέο σωλήνα πολυπροπυλενίου (ΡΡ) – τύπου valsir – διαμέτρου 

Φ50mm και ανάλογου μήκους. Από την μία πλευρά του σωλήνα πολυπροπυλενίου να 

συνδεθεί ο σωλήνας Φ50mm του οριζόντιου κλάδου ΕΑ-01a από τον χώρο του 

εργαστηρίου και από την άλλη, στο κάθετο φρεάτιο σωλήνων και στον κάτω όροφο, να 

συνδεθεί στη στήλη ΕΑ-01 στο επίπεδο της ψευδοροφής του 2ου ορόφου. Στον κλάδο 

αυτό να συνδεθούν: 

το εργαστηριακό μηχάνημα DAKOAUTOSTAINER 48, 

ο διαχωριστήρας με κωδικό ΠΔΥ2, καθώς και 

ο νεροχύτης πάγκου με κωδικό ΠΠ5Β. 

o τον οριζόντιο κλάδο ΕΑ-01b. Να εγκατασταθεί στον χώρο «Παθολογοανατομικό Τμήμα 

Α - εργαστηριακός χώρος Gross» και μέσα από υπάρχοντα σωλήνα Φ75mm, που οδεύει 

μέσα από το δάπεδο, να συνδεθεί στη στήλη ΕΑ-01 στο επίπεδο της ψευδοροφής του 

2ου ορόφου. Στον κλάδο αυτό να συνδεθούν: 

ο νεροχύτης με κωδικό ΝΧ3, 

το εργαστηριακό τραπέζι – σταθμό εργασίας με κωδικό ΠΤ1, 

οι εργαστηριακοί νεροχύτες των καμπίνων– απαγωγών αναθυμιάσεων (FUMEHOODS) 

με κωδικό FH1, FH2, καθώς και 

το εργαστηριακό μηχάνημα LEICA AUTOSTAINER XL (εντός του απαγωγού FH2). 

• Στήλη εργαστηριακής αποχέτευσης ΕΑ-02 

Να εγκατασταθεί νέα κάθετη στήλη από σωλήνα πολυπροπυλενίου (ΡΡ) – τύπου valsir – 

διαμέτρου Φ110mm που θα ξεκινάει από τον 3ο όροφο και μέσα από κάθετο φρεάτιο σωλήνων 

να καταλήγει στο υπόγειο. Να παραλαμβάνει τα υγρά από τον οριζόντιο κλάδο ΕΑ-02a. Ο 

κλάδος αυτός να εγκατασταθεί στο «Παθολογοανατομικό Τμήμα Α – εργαστηριακοί χώροι» 

(στους χώρους «Μικροτόμοι», «Χρώσεις» «Χώρος εργαστηριακού μηχανήματος Ταχείων 

Βιοψιών») και σε αυτόν να συνδεθούν: 

ο νεροχύτης με κωδικό ΝΧ4, 

ο νεροχύτης πάγκου με κωδικό ΠΠ1, 

τα εργαστηριακά τραπέζια – σταθμούς εργασίας με κωδικούς ΠΤ2, ΠΤ3, καθώς και 

ο διαχωριστήρας με κωδικό ΠΔΥ1. 

Οι δύο (2) νέες κάθετες στήλες ΕΑ-01 και ΕΑ-02 να συνδεθούν μεταξύ τους, στην οροφή του 

υπογείου, με νέα συλλεκτήρια οριζόντια σωλήνωση διαμέτρου τουλάχιστον Φ110mm, που να 

διαθέτει πώματα ελέγχου – καθαρισμού κοντά στα σημεία σύνδεσης με τις κάθετες στήλες. Στο 

σημείο σύνδεσης της νέας συλλεκτήριας οριζόντιας σωλήνωσης με την κάθετη στήλη ΕΑ-02 τα 

εξαρτήματα να έχουν ονομαστική διάμετρο τουλάχιστον 125mm. Στη συνέχεια, η συλλεκτήρια 

σωλήνωση, με διάμετρο πλέον 125mm, να συνδεθεί με κατάλληλα εξαρτήματα αντίστοιχης 
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διαμέτρου, στο υπάρχον δίκτυο αστικών αποβλήτων (είναι οριζόντια σωλήνωση στην οροφή του 

υπογείου). Η σύνδεση αυτή θα είναι προσωρινή, μέχρι την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου 

εργαστηριακών αποχετεύσεων που θα παραλαμβάνει προς επεξεργασία τα απόβλητα και από τα 

υπόλοιπα εργαστήρια του κτιρίου. Στη πάνω πλευρά των νέων κάθετων στηλών να γίνει σύνδεση, 

με σωλήνες και εξαρτήματα της ίδιας διαμέτρου με τις στήλες, με παρακείμενους αγωγούς 

αερισμού άλλων στηλών του δικτύου. Τόσο σε όλη την κάθετη όδευση των στηλών του δικτύου όσο 

και στη κάτω πλευρά τους, να γίνει η διαμόρφωση και η στήριξη των σωλήνων που προβλέπεται 

στους παραπάνω γενικούς όρους των υδραυλικών εργασιών. 

Οι ενδεικτικές διαδρομές, συνδέσεις και ονομαστικές διάμετροι φαίνονται στα επισυναπτόμενα 

σχέδια. 

3.4 Νιπτήρες 

Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων νιπτήρων στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο της 

Οφθαλμολογικής. Οι νιπτήρες να έχουν τις διαστάσεις, τη μορφή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

νιπτήρων με κολώνα τύπου KERAFINA NOVEL, δηλαδή διαστάσεων νιπτήρα (ΜxΠxΥ) 

600x480x200mm και κολώνας (ΠxΥ) 160x675mm, ημικυκλικής μορφής και κατασκευής από λευκή 

πορσελάνη υψηλής ποιότητας και φινιρίσματος. Να τοποθετηθεί από μία νέα αναμεικτική 

μπαταρία αγκώνος μονής οπής σε κάθε νιπτήρα. Οι μπαταρίες να έχουν τις διαστάσεις, τη μορφή 

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αναμεικτικών μπαταριών αγκώνος, τύπου KERAFINA STAR. Η 

μπαταρία να έχει μακρύ χειριστήριο (μήκους 20cm και άνω) και μακρύ λαιμό (μήκους 20cm και 

άνω) και επινικελωμένη εξωτερική επιφάνεια υψηλής ποιότητας και φινιρίσματος. 

Για την τοποθέτηση του νιπτήρα σε κτιστό τοίχο, να γίνει χρήση κατάλληλων μεταλλικών 

στηριγμάτων βαρέως τύπου. Για την τοποθέτηση σε τοίχο ξηράς δόμησης να γίνουν μεταλλικές 

ενισχύσεις εντός του τοίχου, κάθετα από το δάπεδο μέχρι το ταβάνι και οριζόντια στο ύψος των 

οπών στήριξης του νιπτήρα. Η γυψοσανίδα του τοίχου να αντικατασταθεί από άνθυγρη γυψοσανίδα 

πλάτους 90cm (πλάτος 45cm αμφίπλευρα από το επίπεδο συμμετρίας του νιπτήρα, εργασίες 1.1 και 

1.2) για να είναι δυνατή η τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων (εργασία 1.16). 

Η σύνδεση με την αποχέτευση και τις παροχές ζεστού και κρύου νερού να γίνει με όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα, δηλαδή με ένα πλαστικό σιφόνι τύπου σπιράλ, δύο γωνιακούς 

ορειχάλκινους διακόπτες ½’’ τύπου μπολ-βαλβ και δύο εύκαμπτους σπιράλ σωλήνες ½’’ με 

ανοξείδωτο εξωτερικό κάλυμμα και ρακόρ για κάθε νιπτήρα. 

Οι νιπτήρες να εγκατασταθούν στις θέσεις με τους κωδικούς ΝΠ1, ΝΠ2, ΝΠ3, ΝΠ4 που 

υποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα σχέδια και να παραδοθούν σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

3.5 Νεροχύτες 

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανοξείδωτου νεροχύτη, πλάτους 43,5cm και μήκος 86cm 

περίπου, με λεία επιφάνεια, με πάγκο αριστερά και μία γούρνα βάθους άνω των 19cm, 
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τοποθετημένο σε νέο ντουλάπι με δύο ανοιγόμενες θύρες μέγιστου πλάτους 45cm, μαζί με όλα τα 

καινούργια, απαραίτητα εξαρτήματα (μπαταρία πάγκου με ψηλό λαιμό, σιφόνι, διακόπτες, σπιράλ). 

Να τοποθετηθεί σε βοηθητικό χώρο του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου, δίπλα στο 

εργαστηριακό μηχάνημα των Ταχείων Βιοψιών (θέση με κωδικό ΝΧ4 στα επισυναπτόμενα σχέδια, 

Παράρτημα). Ο νεροχύτης να συνδεθεί σε υπάρχουσες αναμονές αποχέτευσης και παροχές κρύου - 

ζεστού νερού και να παραδοθεί σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

3.6 Αποξήλωση ειδών υγιεινής, νιπτήρων και νεροχυτών και απομόνωση συνδέσεων 

ύδρευσης – αποχέτευσης και σιφονιών δαπέδου 

Στο WC3, στους νεροχύτες ΝΧ1, ΝΧ2, ΝΧ5, καθώς και στους μεμονωμένους νιπτήρες ΝΠ5, ΝΠ6, ΝΠ7, 

ΝΠ8 που θα καταργηθούν, να αποξηλωθούν προσεκτικά οι γούρνες των νεροχυτών και των 

νιπτήρων, οι λεκάνες, τα αξεσουάρ, οι καθρέπτες, οι βρύσες και οι εξωτερικές σωληνώσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι το σημείο εξόδου τους από τον τοίχο. Για τους σωλήνες και τις 

απολήξεις τους στο τοίχο να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες της εργασίας με κωδικό 3.1. 

Όλα τα υλικά που θα αποξηλωθούν να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία για πιθανή μελλοντική 

χρήση. Όσον αφορά στα σιφόνια δαπέδου που θα καταργηθούν, να σφραγιστούν ερμητικά και να 

τοποθετηθεί πάνω σε αυτά κεραμικό πλακίδιο. Να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες της 

εργασίας με κωδικό 1.16 για το πλακίδιο σφράγισης των σιφονιών, καθώς επίσης και για τα 

υπόλοιπα κεραμικά πλακίδια που πρέπει να τοποθετηθούν στα υπό κατάργηση WC για να 

αντικαταστήσουν σπασμένα πλακίδια ή οπές που προκλήθηκαν από τις αποξηλώσεις. 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Απαιτούμενοι κανονισμοί, πρότυπα, νομοθεσία 

Όλες οι εργασίες τροποποίησης (μεταφορά ή αποξήλωση) θερμαντικών σωμάτων να 

πραγματοποιηθούν από αδειούχους υδραυλικούς – εγκαταστάτες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της σχετικής νομοθεσίας και προτύπων. Ειδικότερα για τις μετατροπές των σχετικών σωληνώσεων, 

να ακολουθηθούν οι απαιτήσεις που περιγράφονται στο τμήμα 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ της 

Τεχνικής Περιγραφής του έργου. Επίσης, όλες οι εργασίες τροποποίησης των αεραγωγών 

εξαερισμού - κλιματισμού να γίνουν από ειδικευμένα συνεργεία και να πληρούν τις απαιτήσεις της 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ». 

Τα σχέδια των δικτύων εξαερισμού που υλοποιήθηκαν ή τροποποιήθηκαν να παραδοθούν σε 

κατάλληλη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών του παρόντος έργου (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - 5.4.3 Μελέτες – Σχέδια). 
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4.1 Αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων και σωληνώσεων 

Όσα σώματα καλοριφέρ καλύπτονται από εργαστηριακούς πάγκους και άλλο εξοπλισμό ή λόγω των 

αλλαγών στη διαρρύθμιση των χώρων (π.χ. λόγω αφαίρεσης του γειτονικού τοίχου) εμποδίζουν και 

δεν εξυπηρετούν πλέον, να αποξηλωθούν προσεκτικά μαζί με τις σχετικές σωληνώσεις στο εμφανές 

τμήμα τους (εκτός τοίχου), καθώς και τα στηρίγματά των σωμάτων και σωλήνων. Οι απολήξεις των 

σωλήνων στην επιφάνεια των τοίχων και στο δάπεδο να σφραγιστούν με κατάλληλα εξαρτήματα 

που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποξήλωση 

σωλήνων και στηριγμάτων που εξέρχονται από το δάπεδο. Η αποξήλωση, η σφράγιση και η 

αποκατάσταση του δαπέδου πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται 

εξογκώματα ή ανωμαλίες στο δάπεδο. Τα θερμαντικά σώματα και οι σωλήνες και τα εξαρτήματα 

που θα αποξηλωθούν, να χρησιμοποιηθούν για μικροεπισκευές σε άλλα σώματα των υπό 

διαμόρφωση χώρων (π.χ. τα στηρίγματα των σωμάτων) και όσα περισσέψουν να παραδοθούν σε 

χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία για μελλοντική χρήση. 

4.2 Συντήρηση θερμαντικών σωμάτων και σωληνώσεων 

Να γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Καθαρισμός, φύσημα. 

• Σύσφιξη χαλαρών συνδέσεων. 

• Διόρθωση στήριξης με τα στηρίγματα σωλήνων και σωμάτων που αφαιρέθηκαν από τα 

σώματα που αποξηλώθηκαν. 

4.3 Επέκταση, τροποποίηση ή αποξήλωση στομίων και αεραγωγών εξαερισμού – 

κλιματισμού 

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο (3ος όροφος) 

Να γίνει προσεκτική αποξήλωση αεραγωγών και στομίων του υπάρχοντος δικτύου εξαερισμού – 

κλιματισμού (ενδεικτικές διαδρομές και θέσεις απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια που 

αφορούν στις νέες διαρρυθμίσεις στο Παράρτημα) από τους παρακάτω χώρους: 

• Αποθήκη υλικού 

• Αρχείο 

• Χώρος εργαστηριακού μηχανήματος Ταχείων Βιοψιών (πρώην WC3) 

• Παθολογοανατομικό τμήμα Α – ενιαίος χώρος 1 (εντός της ψευδοροφής που θα 

αποξηλωθεί, κωδικός εργασίας 1.11) 

• Παθολογοανατομικό τμήμα Β – ενιαίος χώρος 1 

• Ψυγεία 

Επίσης, να αποξηλωθούν όποια επιπλέον στόμια υπάρχουν στους τοίχους των παραπάνω χώρων 

καθώς και στους χώρους:  

• Βοηθητικό εργαστήριο 
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• Παθολογοανατομικό τμήμα Β – ενιαίος χώρος 2 

Μετά την αποξήλωση να χτιστούν, να σοβαντιστούν και να στοκαριστούν οι οπές στους τοίχους, ενώ 

στους τοίχους ξηράς δόμησης, να κλειστούν με τμήματα τοίχου γυψοσανίδας (εργασία 1.2). Στα 

σημεία σύνδεσης – εισόδου από τους κεντρικούς αεραγωγούς στην ψευδοροφή του κεντρικού 

διαδρόμου, αντί για χτίσιμο, να γίνει κλείσιμο με ορθογωνικές ανοξείδωτες ή γαλβανιζέ λαμαρίνες 

κατάλληλων διαστάσεων και περιμετρική σφράγιση με κατάλληλο στεγανωτικό (για να είναι δυνατή 

πιθανή, μελλοντική, επαναχρησιμοποίηση τους). Τα στόμια και οι αεραγωγοί που αποξηλώθηκαν να 

αξιοποιηθούν άμεσα για άλλες εργασίες μετατροπής ή επέκτασης και αυτά που δεν θα 

χρησιμοποιηθούν να δοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία για μελλοντική χρήση. Όσα μικρά τμήματα 

(κομμάτια μετάλλου) έχουν καταστραφεί και είναι ακατάλληλα πλέον για οποιαδήποτε χρήση να 

απορριφθούν σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις (εργασία 5.2). 

Ειδικά στον τοίχο μεταξύ του χώρου των ψυγείων και τον ενιαίο χώρο 1 του τμήματος Β του 

Παθολογοανατομικού, τα ανοίγματα που θα προκύψουν μετά την αφαίρεση των αεραγωγών, να 

μην κτιστούν ή σφραγιστούν και να προσαρμοστούν αμφίπλευρα σε αυτά (τοποθέτηση και 

σφράγιση περιμετρικών αρμών) μεταλλικές περσίδες. Επιπλέον να προσαρμοστεί στο κάτω μέρος 

της θύρας του χώρου των ψυγείων, περσίδα ή περσίδες με διπλάσια επιφάνεια από αυτές που θα 

τοποθετηθούν στον τοίχο. Μέσω των περσίδων αυτών και με την βοήθεια του συστήματος 

εξαερισμού του γειτονικού χώρου - ενιαίος χώρος 1 του τμήματος Β του Παθολογοανατομικού – να 

γίνεται η απαγωγή της θερμότητας από το χώρο των ψυγείων. Η επαναχρησιμοποίηση 

αποξηλωθέντων περσίδων είναι αποδεκτή κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ. 

T.E.I. Οφθαλμολογικής 

Να γίνει επέκταση των αεραγωγών και στομίων του υπάρχοντος δικτύου εξαερισμού – κλιματισμού 

(ενδεικτικές διαδρομές και θέσεις απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια, στο Παράρτημα) σε 

συνδυασμό με την επέκταση κατά 1.04m της ψευδοροφής στην είσοδο του υπό διαμόρφωση T.E.I. 

Οφθαλμολογικής (εργασία 1.12). Να γίνει αξιοποίηση, κατά το δυνατόν, όσων στομίων και 

τμημάτων αεραγωγών αποξηλώθηκαν από τα άλλα τμήματα. 

4.4 Εγκατάσταση τοπικών δικτύων εξαερισμού τυφλών χώρων (χωρίς εξωτερικό παράθυρο) 

Σε γραφεία, εξεταστήρια κ.α. εσωτερικούς χώρους να γίνει εγκατάσταση τοπικών δικτύων 

εξαερισμού με ηλεκτρικούς εξαεριστήρες και κατάλληλων διαστάσεων περσίδες φυσικής 

προσαγωγής νωπού αέρα που θα προσαρμοστούν στη κάτω πλευρά των θυρών των σχετικών 

χώρων. Η επιφάνεια της περσίδας του κάθε ένα χώρου να είναι διπλάσια ή μεγαλύτερη της 

επιφάνειας της περσίδας αναρρόφησης του εξαεριστήρα του χώρου αυτού.  

Συγκεκριμένα, να γίνει μελέτη τοπικού εξαερισμού και εγκατάσταση μεμονωμένων δικτύων 

εξαερισμού με εξαεριστήρες μικτής ροής, έναν για κάθε χώρο, τοποθετημένους σε σειρά με 

κατάλληλης διαμέτρου πλαστικούς σωλήνες εξαερισμού. Οι σωλήνες εξαερισμού να ξεκινούν από 
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στόμια αναρρόφησης στο εσωτερικό του χώρου και να καταλήγουν στο εξωτερικό του κτιρίου, μέσα 

από τα πάνελ πολυουρεθάνης των φεγγιτών (εργασία 1.10ε), με προστατευτική περσίδα και 

στεγανοποίηση της οπής. Να γίνει η κατάλληλη διαστασιολόγηση και τοποθέτηση όλων των επί 

μέρους τμημάτων των τοπικών δικτύων εξαερισμού. Εάν απαιτείται λόγω της χρήσης των χώρων 

μέσα από τους οποίους θα διέρχονται οι σωληνώσεις - αεραγωγοί, να γίνει ηχομόνωση με 

πετροβάμβακα και γυψοσανίδες κατά μήκος των σωληνώσεων για να διασφαλιστεί ότι, ακόμη και 

στη μέγιστη ταχύτητα, δεν θα ξεπεραστούν τα προβλεπόμενα όρια θορύβου για χώρους γραφείων 

και εξεταστηρίων. 

Ο χειρισμός των εξαεριστήρων να γίνεται ξεχωριστά για κάθε χώρο γραφείου ή εξεταστηρίου , με 

επίτοιχα χειριστήρια με επιλογέα 2 έως 3 ταχυτήτων. Στην ανώτερη ταχύτητα να επιτυγχάνεται ο 

μέγιστος αριθμός εναλλαγών του αέρα ανά ώρα που προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς 

για το είδος του χώρου, 8 εναλλαγές για γραφεία και 15 εναλλαγές για εξεταστήρια, εργαστήρια. Η 

ενεργοποίηση των εξαεριστήρων στα WC να γίνεται αυτόματα με την ενεργοποίηση του φωτισμού 

του χώρου και η απενεργοποίηση μέσω κυκλώματος χρονοκαθυστέρησης μετά την απενεργοποίηση 

του φωτισμού. Οι εξαεριστήρες των WC, για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργοποιημένοι να 

λειτουργούν σταθερά στη μέγιστη παροχή τους. 

Κάθε ένα τοπικό δίκτυο να αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

• έναν ηλεκτρικό εξαεριστήρα μικτής ροής, χαμηλής κατανάλωσης και θορύβου (μέγιστος 

θόρυβος 22 dB(A) σε απόσταση 3m από τις περσίδες εισόδου ή εξόδου) – ενδεικτικός 

τύπος: κατασκευαστής S&P – σειρά TD Silent, 

• έναν επίτοιχο χειριστήριο στα εξεταστήρια και τα γραφεία, ή κύκλωμα αυτοματισμού μέσω 

του φωτισμού στα WC, 

• τις απαραίτητες καλωδιώσεις,  

• τις σωληνώσεις – αεραγωγούς σταθερής διατομής, ονομαστικής διαμέτρου ίσης ή και 

μεγαλύτερης με αυτή του σχετικού εξαεριστήρα,  

• τις περσίδες εισαγωγής, με ρυθμιζόμενη ροή, και τις περσίδες εξαγωγής, 

• τα στηρίγματα των σωληνώσεων – αεραγωγών. 

Ειδικότερα σε κάθε ένα χώρο θα πρέπει να τοποθετηθεί: 

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο  

1 σύστημα εξαερισμού στη Γραμματεία – Server με 3 – 8 εναλλαγές αέρα ανά ώρα. 

1 σύστημα εξαερισμού στο Γραφείο 4 με 3 – 8 εναλλαγές αέρα ανά ώρα. 

1 σύστημα εξαερισμού στο Γραφείο 5 με 3 – 8 εναλλαγές αέρα ανά ώρα. 

1 σύστημα εξαερισμού στο WC 1 με παροχή 36 m3 / h*m2 

1 σύστημα εξαερισμού στο WC 2 με παροχή 36 m3 / h*m2 

Να τοποθετηθούν περσίδες φυσικής προσαγωγής νωπού αέρα (1 εσωτερική και 1 εξωτερική) από 

τον κεντρικό διάδρομο του 3ου ορόφου στην κάτω πλευρά των θυρών Θ16 και Θ17, καθώς και στη 
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μεσοτοιχία μεταξύ του Γραφείου 4 και του κεντρικού διαδρόμου, με επιφάνεια διπλάσια ή 

μεγαλύτερη της επιφάνειας της περσίδας αναρρόφησης του εξαεριστήρα του κάθε χώρου.  

T.E.I. Οφθαλμολογικής 

1 σύστημα εξαερισμού στο Εξεταστήριο 2 με 5 – 15 εναλλαγές αέρα ανά ώρα. 

1 σύστημα εξαερισμού στο Εξεταστήριο 3 με 5 – 15 εναλλαγές αέρα ανά ώρα. 

1 σύστημα εξαερισμού στο Εξεταστήριο 4 με 5 – 15 εναλλαγές αέρα ανά ώρα. 

1 σύστημα εξαερισμού στο WC 1 με παροχή 36 m3 / h*m2 

Να τοποθετηθούν περσίδες φυσικής προσαγωγής νωπού αέρα (1 εσωτερική και 1 εξωτερική) στην 

κάτω πλευρά των θυρών Θ38, Θ43 και Θ46 από τον κεντρικό διάδρομο του Τ.Ε.Ι. Οφθαλμιατρικής 

προς τους αντίστοιχους χώρους. Η επιφάνεια της κάθε μίας περσίδας να είναι διπλάσια ή 

μεγαλύτερη της επιφάνειας της περσίδας αναρρόφησης του εξαεριστήρα του κάθε χώρου. Επιπλέον 

να τοποθετηθούν, στο νέο τμήμα ξηράς δόμησης Ο1 – Ο15 της κεντρικής εισόδου του Τακτικού 

Εξωτερικού Ιατρείου Οφθαλμολογικής, δύο μεταλλικές περσίδες (1 εσωτερική και 1 εξωτερική) 

φυσικής προσαγωγής νωπού αέρα με επιφάνεια διπλάσια ή μεγαλύτερη του αθροίσματος των 

επιφανειών των επί μέρους περσίδων φυσικής προσαγωγής νωπού αέρα των χώρων του Τ.Ε.Ι. 

Οφθαλμιατρικής με τοπικό εξαερισμό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Καθαίρεση (αποξήλωση) τοίχων ξηρής δόμησης (εργασία 1.1) 

Αποξήλωση υαλοστασίων (εργασία 1.3) 

Κατασκευή τοίχων ξηρής δόμησης (εργασία 1.2) 

Χρωματισμοί όλων των νέων τοίχων (εργασία 1.9) 

Χώρος Τμήμα τοίχου Παρατηρήσεις 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π1-Π2 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 1.93m και 

υαλοστασίων. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π2-Π3 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης συνολικού  

μήκους 3.89m (=1.12+1.07+1.70) και υαλοστασίων μαζί με τη 

θύρα Θ6 (εργασία 1.4). 

Περιορισμός (διαμόρφωση) του ύψους μέχρι το πάνω μέρος της 

αλουμινένιας κάσας και του πλαισίου των υαλοστασίων (περίπου 

2.25–2.30m). 

Μετεγκατάσταση στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας στο 2ο 

όροφο, του τοίχου Π2-Π3, της θύρας Θ6 (εργασία 1.6) και των 

υαλοστασίων, με την απαραίτητη δομική ενίσχυση του πλαισίου 

και την προσθήκη και το χρωματισμό νέου τοίχου ξηράς δόμησης 

(εργασίες 1.2 & 1.9) μήκους 1.15m, για τη διαμόρφωση χώρου 

Γραμματειακής Υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π4-Π5 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 1.80m και 

υαλοστασίων μαζί με τη θύρα Θ7 (εργασία 1.4). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π5-Π6 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 3.56m και 

υαλοστασίων μαζί με τη θύρα Θ8 (εργασία 1.4). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π6-Π7 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 1.25m και 

υαλοστασίων μαζί με τη θύρα Θ9 (εργασία 1.4). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π8-Π9-Π10 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης συνολικού μήκους 

4.59m (1.35+1.07+2.17) και υαλοστασίων μαζί με τη θύρα Θ11. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π11-Π12 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 3.54m μαζί με τη 

τοποθέτηση νέας θύρας Θ22 (εργασία 1.5). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π12-Π13 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 4.02m. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π12-Π14 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 3.54m μαζί με τη 

τοποθέτηση νέας θύρας Θ21 (εργασία 1.5). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π14-Π17-Π18-

Π16 

Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης συνολικού μήκους 8.56m 

(4.02+0.98+1.12+2.44) μαζί με τη τοποθέτηση νέας θύρας Θ20 

(εργασία 1.5). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π18-Π19-Π20-

Π21 

Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης συνολικού μήκους 5.97m 

(4.99+0.98) μαζί με τη τοποθέτηση νέας θύρας Θ19 (εργασία 1.5). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π20-Π22 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης συνολικού μήκους 5.68m 

(3.50+2.18) μαζί με τη τοποθέτηση νέας θύρας Θ18 (εργασία 1.5). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π1-Π33 Προσεκτική αποξήλωση αλουμινένιων θυρών Θ49 και Θ50 

(εργασία 1.4) και μεταλλικού πλαισίου ενίσχυσης τους. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Π1-Π33 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 1.00m μαζί με τη 

τοποθέτηση νέας θύρας Θ1 (εργασία 1.5) πλάτους 1.10m, με 

μπάρα ασφαλείας – πανικού και μηχανισμό επαναφοράς – 

ελατήριο (εργασία 1.7). 

Παθολογοανατομικό Π23-Π24-Π25 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης συνολ. μήκους 
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εργαστήριο – τμήμα Β 4.40m (1.90+2.50) και υαλοστασίων μαζί με τη θύρα Θ25 

(εργασία 1.4). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Π24-Π26-Π28 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 2.67m και 

υαλοστασίων μαζί με τη θύρα Θ26 (εργασία 1.4). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Π26-Π27 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 3.17m και 

υαλοστασίων. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Π29-Π30 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 2.05m. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Π28-Π31-Π32 Προσεκτική αφαίρεση δύο (2) υαλοπινάκων τύπου αμμοβολής 

διαστάσεων 1.20m x 1.60m και 1.40m x 1.60m από τον υπό 

διαμόρφωση χώρο «Παθολογοανατομικό εργαστήριο – τμήμα 

Β». 

Τα κενά πλαίσια να κλειστούν με τμήματα τοίχου ξηράς δόμησης 

από ανθυγρή γυψοσανίδα κατάλληλων διαστάσεων και με τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην εργασία με 

κωδικό 1.2. 

Το εξωτερικό φύλλο άνθυγρης γυψοσανίδας να τοποθετηθεί την 

θέση των υαλοπινάκων και να είναι των ίδιων περίπου 

διαστάσεων ενώ ο μεταλλικός σκελετός πλάτους 5cm, η μόνωση 

από πετροβάμβακα και το εσωτερικό φύλλο άνθυγρης 

γυψοσανίδας να τοποθετηθούν πάνω στην εσωτερική επιφάνεια 

του υπάρχοντος τοίχου και να καλύψουν το σύνολό της, δηλαδή 

επιφάνεια διαστάσεων 1.77m x 3.00m (τμήμα Π32 – Π31) και 

3.75m x 3.00m (τμήμα Π28 – Π31). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο1-Ο2-Ο3 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης συνολ. μήκους 

6.10m (3.60+2.42) και υαλοστασίων μαζί με τις θύρες Θ37 και 

Θ38 (εργασία 1.4). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο1-Ο2-Ο3 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης συνολ. μήκους 6.10m 

(3.60+2.42) μαζί με τη επανατοποθέτηση των θυρών Θ37 και Θ38 

με την κάσα τους (εργασία 1.6). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο2-Ο4 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 5.96m και 

υαλοστασίων. 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο2-Ο4 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 4.91m. 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο5-Ο6 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 2.78m 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο5-Ο9 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 1.80m 

μαζί με τη θύρα Θ34 (εργασία 1.4). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο5-Ο8-Ο7 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 4.00m. 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο8-Ο9 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 3.54m μαζί με τη 

τοποθέτηση νέας θύρας Θ21 (εργασία 1.5). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο9-Ο10 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 3.52m μαζί με τη 

τοποθέτηση νέας θύρας Θ36 (εργασία 1.5). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο11-Ο12 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 3.57m και 

υαλοστασίων μαζί με τη θύρα Θ39 (εργασία 1.4). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο11-Ο12 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 3.57m μαζί με τη 

τοποθέτηση νέας θύρας Θ40 (εργασία 1.5). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο13-Ο14 Προσεκτική αποξήλωση τοίχου ξηράς δόμησης συνολ. μήκους 

4.70m (2.30+2.40) και υαλοστασίων μαζί με τη θύρα Θ44 

(εργασία 1.4). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο1-Ο15 Προσεκτική αποξήλωση αλουμινένιων θυρών Θ47 και Θ48 

(εργασία 1.4) και μεταλλικού πλαισίου ενίσχυσης τους. 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Ο1-Ο15 Κατασκευή τοίχου ξηράς δόμησης μήκους 1.00m μαζί με τη 
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τοποθέτηση νέας θύρας Θ30 (εργασία 1.5) πλάτους 1.10m, με 

μπάρα ασφαλείας – πανικού και μηχανισμό επαναφοράς – 

ελατήριο (εργασία 1.7). 

Πίνακας 1: Οικοδομικές εργασίες τοιχοποιίας. 

Αποξήλωση θυρών (εργασία 1.4) 

Εγκατάσταση - τοποθέτηση νέων θυρών (εργασία 1.5) 

Επανατοποθέτηση & Συντήρηση θυρών (εργασία 1.6) 

Χώρος Κωδικός 

θύρας 

Παρατηρήσεις 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ1 Τοποθέτηση νέας θύρας Θ1 (εργασία 1.5) πλάτους 1.10m με μπάρα 

ασφαλείας – πανικού και μηχανισμό επαναφοράς – ελατήριο (εργασία 

1.7). 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ2 Συντήρηση αλουμινένιας θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ3 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ4 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ5 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ6 Αποξήλωση – Μετεγκατάσταση στο 2ο όροφο (μαζί με το τμήμα 

τοίχου Π2-Π3) - Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ7 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ8 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ9 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ10 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ11 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ12 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ13 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

(αφαίρεση μόνο του φύλλου της θύρας) 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ14 Συντήρηση αλουμινένιας θύρας και τοποθέτηση μηχανισμού 

επαναφοράς – ελατήριο (εργασία 1.7). 

Αντικατάσταση του κάτω υαλοστασίου της θύρας (εργασία 1.6) με 

πάνελ πολυουρεθάνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS (με 2 

μεταλλικά φύλλα λευκού χρώματος και ενδιάμεσο στρώμα 

πολυουρεθάνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS) συνολικού πάχους 

22mm και διαστάσεων αντίστοιχων με το κενό που πρόκειται να 

καλύψει. Το πάνελ να στηριχθεί εντός του υπάρχοντος πλαισίου με 

κατάλληλα προφίλ αλουμινίου, τοποθετημένα κατά μήκος του 

περιμετρικού διάκενου. Το διάκενο να σφραγισθεί με κατάλληλο 

υλικό. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ15 Συντήρηση ξύλινης θύρας 
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Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ16 Συντήρηση ξύλινης θύρας – Τοποθέτηση περσίδων φυσικής 

προσαγωγής νωπού αέρα (1 εσωτερική και 1 εξωτερική στην κάτω 

πλευρά της θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ17 Συντήρηση ξύλινης θύρας – Τοποθέτηση περσίδων φυσικής 

προσαγωγής νωπού αέρα (1 εσωτερική και 1 εξωτερική στην κάτω 

πλευρά της θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ18 Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ19 Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ20 Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ21 Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ22 Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Θ23 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Θ24 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Θ25 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Θ26 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Θ27 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Θ28 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Β 

Θ29 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ30 Τοποθέτηση νέας θύρας Θ30 (εργασία 1.5) πλάτους 1.10m με μπάρα 

ασφαλείας – πανικού και μηχανισμό επαναφοράς – ελατήριο (εργασία 

1.7). 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ31 Συντήρηση αλουμινένιας θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ32 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ33 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ34 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ35 Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ36 Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ37 Αποξήλωση – Μετεγκατάσταση ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ38 Αποξήλωση – Μετεγκατάσταση ξύλινης θύρας – Τοποθέτηση 

περσίδων φυσικής προσαγωγής νωπού αέρα (1 εσωτερική και 1 

εξωτερική στην κάτω πλευρά της θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ39 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ40 Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας πλάτους 1.10m 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ41 Συντήρηση ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ42 Συντήρηση ξύλινης θύρας 
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Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ43 Συντήρηση ξύλινης θύρας – Τοποθέτηση περσίδων φυσικής 

προσαγωγής νωπού αέρα (1 εσωτερική και 1 εξωτερική στην κάτω 

πλευρά της θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ44 Αποξήλωση ξύλινης θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ45 Συντήρηση αλουμινένιας θύρας 

Αντικατάσταση του πάνω και του κάτω υαλοστασίου της θύρας 

(εργασία 1.6) με πάνελ πολυουρεθάνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης 

XPS (με 2 μεταλλικά φύλλα λευκού χρώματος και ενδιάμεσο στρώμα 

πολυουρεθάνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS) συνολικού πάχους 

22mm και διαστάσεων αντίστοιχων με το κενών που πρόκειται να 

καλύψουν. Τα πάνελ να στηριχθούν εντός του υπαρχόντων πλαισίων 

με κατάλληλα προφίλ αλουμινίου, τοποθετημένα κατά μήκος των 

περιμετρικών διάκενων. Τα διάκενα να σφραγισθούν με κατάλληλο 

υλικό. 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ46 Συντήρηση ξύλινης θύρας – Τοποθέτηση περσίδων φυσικής 

προσαγωγής νωπού αέρα (1 εσωτερική και 1 εξωτερική στην κάτω 

πλευρά της θύρας 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ47 Αποξήλωση αλουμινένιας θύρας Θ47 (εργασία 1.4) και μεταλλικού 

πλαισίου ενίσχυσης της. 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής Θ48 Αποξήλωση αλουμινένιας θύρας Θ48 (εργασία 1.4) και μεταλλικού 

πλαισίου ενίσχυσης της. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ49 Αποξήλωση αλουμινένιας θύρας Θ49 (εργασία 1.4) και μεταλλικού 

πλαισίου ενίσχυσης της. 

Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο – τμήμα Α 

Θ50 Αποξήλωση αλουμινένιας θύρας Θ50 (εργασία 1.4) και μεταλλικού 

πλαισίου ενίσχυσης της. 

Πίνακας 2: Εργασίες θυρών. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : Προτεινόμενες επί μέρους υποπινακώσεις & ηλεκτρικές γραμμές με τα 

όργανα διακοπής τους (Εργασία 2.6) 

3ος ΟΡΟΦΟΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-Ν (ΔΕΗ) 

(Υποπίνακας 1 ΔΕΗ 3ου ορόφου) 

Να περιλαμβάνει τις αναχωρήσεις για την παροχή των πινάκων 3-1-1-Ν και 3-1-2-Ν και όσες επιπλέον 

γραμμές υπάρχουν στον παλαιό πίνακα (που θα αντικατασταθεί από τον 3-1-Ν) και τροφοδοτούν χώρους 

που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών π.χ. φωτισμός κεντρικού 

διαδρόμου, γραφεία ιατρών κ.α.) 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-1-Ν (ΔΕΗ) 

Παθολογοανατομικό – Τμήμα Α 

Εσωτερική υποπινάκωση 1  

Φωτισμού με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

1-1-N Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

τμήμα Α – ενιαίος χώρος 1 

1-2-N Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Εργαστήρια Gross, Μικροτόμων, 

Χρώσεων 

1-3-N Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Γραμματεία Server & Γραφεία 4,5 

1-4-N Μικροαυτόματος Φωτισμός  Παθολογοανατομικό εργαστήριο 
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1Χ10Α τμήμα Α – ενιαίος χώρος 2 - 

Γραφεία 1,2,3 

1-5-N Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Εφεδρεία  Εφεδρική ασφάλεια 

Εσωτερική υποπινάκωση 2 

Ρευματοδοτών με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

2-1-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

τμήμα Α – ενιαίος χώρος 1, 

Βοηθητικό Εργαστήριο, 

2-2-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Αποθήκη Υλικών, Αρχείο, Χώρος 

εργαστηριακού μηχανήματος 

Ταχείων Βιοψιών 

2-3-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

τμήμα Α – ενιαίος χώρος 2 & 

Γραφείo 5 

2-4-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Γραμματεία Server 

2-5-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Γραφεία 1,4 

2-6-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Γραφεία 2,3 

2-7-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Εφεδρεία  Εφεδρική ασφάλεια 

Εσωτερική υποπινάκωση 3 

Κλιματιστικών με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

3-1-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13 Α AC 1 - Χρώσεις 

3-2-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13 Α AC 2 - Μικροτόμοι 

3-3-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13 Α AC 3 - Gross 

3-4-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 11 Α AC 4 – Γραφείο 3 

3-5-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 11 Α AC 5 – Γραφείο 2 

3-6-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 11 Α AC 6 – Γραφείο 1 

Εσωτερική υποπινάκωση 4 

Κλιματιστικών με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

4-1-N Μικροαυτόματος 

4Χ25Α 

Κλιματιστικό 11A (3Φ) AC 7 – Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο τμήμα Α – ενιαίος 

χώρος 1 

4-2-N Μικροαυτόματος 

4Χ25Α 

Κλιματιστικό 11A (3Φ) AC 8 – Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο τμήμα Α – ενιαίος 

χώρος 1 

4-3-N Μικροαυτόματος Εξαερισμός 5 Χ 0,3 Α Γραμματεία - Server - Γραφεία 4,5 
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2Χ10Α -WC 1,2 (5 εξαεριστήρες) 

Εσωτερική υποπινάκωση 5 

Κλιματιστικών με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

5-1-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13.5 Α AC 9 – Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο τμήμα Α - ενιαίος 

χώρος 2 

5-2-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13.5 Α AC 10 – Γραφείο 4 – 

Παθολογοανατομικό 

5-3-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 11 Α AC 11 – Γραφείο 5 – 

Παθολογοανατομικό 

5-4-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 12 Α AC 12 – Βοηθητικό Εργαστήριο 

5-5-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 9.5 Α AC 13 – Γραμματεια Server – 

Παθολογοανατομικό 

Εσωτερική υποπινάκωση 6 

Παροχών μηχανημάτων & Εργαστηριακών πάγκων 

με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

6-1-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ1 

(Μικροτόμοι) 

6-2-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ2 

(Μικροτόμοι) 

6-3-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ3 

6-4-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ4 

6-5-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος Η1 

6-6-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος Η2Α & Η2Β 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-2-Ν (ΔΕΗ) 

Παθολογοανατομικό – Τμήμα Β 

Εσωτερική υποπινάκωση 1 

Φωτισμού με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίο

υ 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

1-1-N Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

τμήμα Β – ενιαίος χώρος 1 

1-2-N Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

τμήμα Β – ενιαίος χώρος 2 & 

Βοηθητικός χώρος 

1-3-N Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Εφεδρική ασφάλεια 

Εσωτερική υποπινάκωση 2 

Κλιματιστικών & Ρευματοδοτών 

με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός Είδος Είδος φορτίου Ένταση Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 
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Γραμμής διακοπτικού 

υλικού 

φορτίο

υ 

2-1-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό  AC 14 - Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο τμήμα Β – ενιαίος 

χώρος 2 

2-2-N Μικροαυτόματος 

2Χ20Α 

Κλιματιστικό  AC 15 - Παθολογοανατομικό 

εργαστήριο τμήμα Β – ενιαίος 

χώρος 1 

2-3-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

τμήμα Β – ενιαίος χώρος 2, 

Βοηθητικός Χώρος 

2-4-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Εφεδρεία  Εφεδρική ασφάλεια 

Εσωτερική υποπινάκωση 3 

Παροχών μηχανημάτων & Εργαστηριακών πάγκων  

με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

3-1-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ5Α 

3-2-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ6 

3-3-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακοί Πάγκοι ΠΠ7Α & 

ΠΠ7Β 

3-4-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακοί Πάγκοι Η3 & Η4 

3-5-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Εφεδρεία  Εφεδρική ασφάλεια 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) 

(Υποπίνακας 1 Εφεδρείας 3ου ορόφου) 

Να περιλαμβάνει τις αναχωρήσεις για την παροχή των πινάκων 3-1-1-Ε και 3-1-2-Ε και όσες επιπλέον 

γραμμές υπάρχουν στον παλαιό πίνακα (που θα αντικατασταθεί από τον 3-1-Ε) και τροφοδοτούν χώρους 

που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών π.χ. φωτισμός κεντρικού 

διαδρόμου, γραφεία ιατρών κ.α.) 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-1-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) 

Παθολογοανατομικό – Τμήμα Α 

Εσωτερική υποπινάκωση 1 

Φωτισμού με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

1-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Παθολογοανατομικό εργαστήριο τμήμα Α 

– ενιαίος χώρος 1, Βοηθητικό Εργαστήριο, 

WC 1, 

1-2-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Αποθήκη Υλικών, Αρχείο, Χώρος 

εργαστηριακού μηχανήματος Ταχείων 

Βιοψιών, WC 2 

1-3-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Εργαστήρια Gross, Μικροτόμων, Χρώσεων 

1-4-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Γραμματεία Server & Γραφεία 4,5 

1-5-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Παθολογοανατομικό εργαστήριο τμήμα Α 

– ενιαίος χώρος 2 - Γραφεία 1,2,3 
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1-6-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Φωτισμός Ασφαλείας 

Εσωτερική υποπινάκωση 2 

Ρευματοδοτών & Μηχανημάτων με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

2-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Παθολογοανατομικό εργαστήριο τμήμα Α 

– ενιαίος χώρος 1 & Βοηθητικό 

Εργαστήριο 

2-2-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλίβανος  Κλίβανος Memmert 1 

2-3-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλίβανος  Κλίβανος Memmert 2 

2-4-E Μικροαυτόματος 

2Χ20Α 

Κλίβανος  Κλίβανος Heraeus 

2-5-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Αποθήκη Υλικών, Αρχείο 

2-6-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Χώρος εργαστηριακού μηχανήματος 

Ταχείων Βιοψιών (Εργαστηριακό 

Μηχάνημα LEICA CM 1950) 

Εσωτερική υποπινάκωση 3 

Ρευματοδοτών με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

3-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Παθολογοανατομικό εργαστήριο τμήμα Α 

– ενιαίος χώρος 2 & Γραφείο 5 

3-2-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Γραμματεία Server 

3-3-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Γραφεία 1,4 

3-4-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Γραφεία 2,3 

3-5-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Εφεδρεία  Εφεδρική ασφάλεια 

Εσωτερική υποπινάκωση 4 

Παροχών μηχανημάτων & Εργαστηριακών πάγκων 

με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

4-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ1 

(Μικροτόμοι) 

4-2-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ2 

(Μικροτόμοι) 

4-3-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ3 

4-4-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ4 

4-5-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος Η1 

4-6-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός Πάγκος Η2Α & Η2Β 

Εσωτερική υποπινάκωση 5 
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Παροχών μηχανημάτων & Εργαστηριακών πάγκων 

με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

5-1-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Καμπίνα απαγωγής αναθυμιάσεων 

FH1 

5-2-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Καμπίνα απαγωγής αναθυμιάσεων 

FH2 Α 

5-3-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Καμπίνα απαγωγής αναθυμιάσεων 

FH2 Β 

5-4-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακό τραπέζι – σταθμός 

εργασίας ΠΤ1 

5-5-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακό τραπέζι – σταθμός 

εργασίας ΠΤ2 

5-6-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακό τραπέζι – σταθμός 

εργασίας ΠΤ3 

Εσωτερική υποπινάκωση 6 

Παροχών μηχανημάτων & Εργαστηριακών πάγκων 

με ένα 3 - πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

6-1-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Ερμάρια απαγωγής αναθυμιάσεων 

FH3 & FH4 

6-2-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακό Μηχάνημα LEICA TP 

1020 (στο χώρο των Χρώσεων) 

6-3-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Παροχή πάγκου - 

μηχανήματος 

 Εργαστηριακός διαχωριστήρας ΠΔΥ 

1 

6-4-E Μικροαυτόματος 

4Χ10Α 

Εργαστηριακός 

Εξαερισμός 

8 Α (3Φ) Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

τμήμα Α – ενιαίος χώρος 1, 

Βοηθητικό Εργαστήριο, Εργαστήρια 

Gross, Μικροτόμων, Χρώσεων, WC 

1, Αποθήκη Υλικών, Αρχείο, Χώρος 

εργαστηριακού μηχανήματος 

Ταχείων Βιοψιών, WC 2 

6-5-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Εφεδρεία  Εφεδρική ασφάλεια 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1-2-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) 

Παθολογοανατομικό – Τμήμα Β 

Εσωτερική υποπινάκωση 1 

Φωτισμού με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

1-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Παθολογοανατομικό εργαστήριο τμήμα Β 

– ενιαίος χώρος 1, Ψυγεία 

1-2-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Παθολογοανατομικό εργαστήριο τμήμα Β 

– ενιαίος χώρος 2, WC 4, Βοηθητικός 

χώρος 

1-3-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Φωτισμός Ασφαλείας 

Εσωτερική υποπινάκωση 2 

Παροχών μηχανημάτων & Εργαστηριακών πάγκων 
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με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

2-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

16Α Χώρος Ψυγείων ( 2 πρίζες) 

2-2-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

16Α Χώρος Ψυγείων( 2 πρίζες) 

2-3-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

16Α Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ5Α&Β 

2-4-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

16Α Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ6 

2-5-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

16Α Εργαστηριακός Πάγκος ΠΠ7Α&Β 

2-6-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

16Α Εργαστηριακό μηχάνημα DAKO 

AUTOSTAINER 48 

Εσωτερική υποπινάκωση Ρευματοδοτών - Παροχών μηχανημάτων - Εργαστηριακών πάγκων 3 

με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

3-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Παθολογοανατομικό εργαστήριο τμήμα Β 

– ενιαίος χώρος 1 & Εργαστηριακοί 

Πάγκοι Η3 & Η4 

3-2-E Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Εργαστηριακός διαχωριστήρας ΠΔΥ2 

3-3-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Παθολογοανατομικό εργαστήριο τμήμα Β 

– ενιαίος χώρος 2 (Γραφεία & Βοηθητικός 

χώρος) 

3-4-E Μικροαυτόματος 

2Χ10Α 

Εργαστηριακός 

Εξαερισμός 

3 Α Παθολογοανατομικό εργαστήριο τμήμα Β 

– ενιαίος χώρος 1 

Πίνακας 3: Περιγραφή ηλεκτρολογικού πίνακα 3
ου

 ορόφου. 

1ος ΟΡΟΦΟΣ – Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1-Ν (ΔΕΗ) 

(Υποπίνακας 1 ΔΕΗ 1ου ορόφου) 

Να περιλαμβάνει την αναχώρηση για την παροχή του πίνακα 1-1-1-Ν 

και όσες επιπλέον γραμμές υπάρχουν στον παλαιό πίνακα (που θα αντικατασταθεί από τον 1-1-Ν) και 

τροφοδοτούν χώρους που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών π.χ. 

φωτισμός κεντρικού διαδρόμου, γραφεία ιατρών κ.α.) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1-1-Ν (ΔΕΗ) 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής 

Εσωτερική υποπινάκωση 1 

Φωτισμού με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος 

διακοπτικού 

υλικού 

Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

1-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Γραφεία 1,2 & Φλουοροαγγειογραφία Yag 

1-2-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  OCT & LASER, Εξεταστήρια 1,2 

1-3-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Εξεταστήριο 3 & Διάδρομος 

1-4-E Μικροαυτόματος Φωτισμός  Εξεταστήριο 4 & Αναμονή 
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1Χ10Α 

1-5-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Εφεδρεία  Εφεδρική ασφάλεια 

Εσωτερική υποπινάκωση 2 

Ρευματοδοτών με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος ασφάλειας Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

2-1-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Γραφεία 1,2 

2-2-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Φλουοροαγγειογραφεία Yag & OCT & 

LASER 

2-3-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Εξεταστήρια 1,2 

2-4-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Εξεταστήριο 3 & Διάδρομος 

2-5-N Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες  Εξεταστήριο 4 & Αναμονή 

2-6-N Μικροαυτόματος 

2Χ10Α 

Εξαερισμός 4 Χ 0,3 Α Εξεταστήρια 2, 3, 4 & WC 1 (4 

εξαεριστήρες) 

Εσωτερική υποπινάκωση 3 

Κλιματιστικών με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος ασφάλειας Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

3-1-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13 A AC 17 - Γραφείo 1,2 

3-2-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13 A AC 18A- Γραφείo 2 

3-3-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 11 A AC 19 - Φλουοροαγγειογραφία 

3-4-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 11.5 A AC 20 - OCT & LASER 

3-5-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13 A AC 21 - Εξεταστήριo 1 

Εσωτερική υποπινάκωση 4 

Κλιματιστικών με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος ασφάλειας Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

4-1-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 7.3 A AC 22 - Εξεταστήριo 2 

4-2-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13.5 A AC 23 - Εξεταστήριο 3 

4-3-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 13.5 A AC 24 - Εξεταστήριο 4 

4-4-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Κλιματιστικό 11 A AC 16 - Αναμονή 

4-5-N Μικροαυτόματος 

2Χ16Α 

Εφεδρεία  Εφεδρική ασφάλεια 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) 

(Υποπίνακας 1 Εφεδρείας 1ου ορόφου) 

Να περιλαμβάνει την αναχώρηση για την παροχή του πίνακα 1-1-1-Ε 

και όσες επιπλέον γραμμές υπάρχουν στον παλαιό πίνακα (που θα αντικατασταθεί από τον 1-1-Ε) και 

τροφοδοτούν χώρους που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών π.χ. 

φωτισμός κεντρικού διαδρόμου, γραφεία ιατρών κ.α.) 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1-1-Ε (ΔΕΗ – Η/Ζ) 

Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής 

Εσωτερική υποπινάκωση 1 

Φωτισμού με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος ασφάλειας Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

1-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Γραφεία 1,2 & Φλουοροαγγειογραφεία 

Yag 

1-2-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  OCT & LASER, Εξεταστήρια 1,2 

1-3-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Εξεταστήριο 3 & Διάδρομος 

1-4-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Εξεταστήριο 4 & Αναμονή 

1-5-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Αποθήκη & WC 

1-6-E Μικροαυτόματος 

1Χ10Α 

Φωτισμός  Φωτισμός ασφαλείας 

Εσωτερική υποπινάκωση 2 

Ρευματοδοτών με ένα 3 -πολικό Μικροαυτόματο και ένα 4 - πολικό Δ.Δ. Έντασης 

κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως και χαρακτηριστικών 

Κωδικός 

Γραμμής 

Είδος ασφάλειας Είδος φορτίου Ένταση 

φορτίου 

Καλυπτόμενοι χώροι - εξοπλισμός 

2-1-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Γραφεία 1,2 

2-2-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Φλουοροαγγειογραφεία Yag & OCT & 

LASER 

2-3-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Εξεταστήρια 1,2 

2-4-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Εξεταστήριο 3 & Διάδρομος 

2-5-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Ρευματοδότες 

Εφεδρείας 

 Εξεταστήριο 4 & Αναμονή 

2-6-E Μικροαυτόματος 

1Χ16Α 

Εφεδρεία  Εφεδρική ασφάλεια 

Πίνακας 4: Περιγραφή ηλεκτρολογικού πίνακα 1
ου

 ορόφου. 

ΣΧΕΔΙΑ 

Επισυνάπτονται σχέδια όπου φαίνεται η υφιστάμενη κατάσταση καθώς και η μελλοντική 

διαμόρφωση του κάθε χώρου με τις σχετικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις: 
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3ος ΟΡΟΦΟΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Εικόνα 3: Παθολογοανατομικό τμήμα Α _ ενιαίος χώρος 1 _ Υπάρχουσα κατάσταση / διαμόρφωση (μετά τη 

μεταφορά της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού) - Χωρίσματα, πόρτες, εξοπλισμός προς αποξήλωση. 
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Εικόνα 4: Παθολογοανατομικό τμήμα Α _ ενιαίος χώρος 2 _ Υπάρχουσα κατάσταση / διαμόρφωση (μετά τη 

μεταφορά της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού)  - Χωρίσματα, πόρτες, εξοπλισμός προς αποξήλωση. 
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Εικόνα 5: Παθολογοανατομικό τμήμα Β_ Υπάρχουσα κατάσταση / διαμόρφωση (μετά τη μεταφορά της 

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού) - Χωρίσματα, πόρτες, εξοπλισμός προς αποξήλωση. 
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Εικόνα 6: Παθολογοανατομικό τμήμα Α _ ενιαίος χώρος 1 _ Νέα διαμόρφωση 
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Εικόνα 7: Παθολογοανατομικό τμήμα Α _ ενιαίος χώρος 2 _ Νέα διαμόρφωση 
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Εικόνα 8: Παθολογοανατομικό τμήμα Α _ Νέα διαμόρφωση. 
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Εικόνα 9: Παθολογοανατομικό τμήμα Α _ Ηλεκτρικά δίκτυα, ισχυρά και ασθενή _ λεπτομέρεια 1. 

 



71/88 

 

 

Εικόνα 10: Παθολογοανατομικό τμήμα Α _ Ηλεκτρικά δίκτυα, ισχυρά και ασθενή _ λεπτομέρεια 2. 
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Εικόνα 11: Παθολογοανατομικό τμήμα Α _ Ηλεκτρικά δίκτυα, ισχυρά και ασθενή _ λεπτομέρεια 3. 



73/88 

 

 

Εικόνα 12: Παθολογοανατομικό τμήμα Β _ Ηλεκτρικά δίκτυα, ισχυρά και ασθενή _ λεπτομέρεια 1. 
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Εικόνα 13: Παθολογοανατομικό τμήμα Β _ Ηλεκτρικά δίκτυα, ισχυρά και ασθενή _ λεπτομέρεια 2. 
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Εικόνα 14: Παθολογοανατομικό τμήμα _ Θέση Γενικών Ηλεκτρικών Πινάκων 3-1-Ν και 3-1-Ε. 
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Εικόνα 15: Παθολογοανατομικό τμήμα _ Κλάδος εργαστηριακής αποχέτευσης ΕΑ-01a & σχετικές σωληνώσεις 

κρύου – ζεστού νερού. 
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Εικόνα 16: Παθολογοανατομικό τμήμα _ Κλάδος εργαστηριακής αποχέτευσης ΕΑ-01b & σχετικές σωληνώσεις 

κρύου – ζεστού νερού. 
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Εικόνα 17: Παθολογοανατομικό τμήμα _ Κλάδος εργαστηριακής αποχέτευσης ΕΑ-01b & σχετικές σωληνώσεις 

κρύου – ζεστού νερού _ Λεπτομέρεια. 
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Εικόνα 18: Παθολογοανατομικό τμήμα _ Κλάδος εργαστηριακής αποχέτευσης ΕΑ-02a & σχετικές σωληνώσεις 

κρύου – ζεστού νερού _ Λεπτομέρεια. 
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Εικόνα 19: Παθολογοανατομικό τμήμα _ Κλάδος εργαστηριακής αποχέτευσης ΕΑ-02a & σχετικές σωληνώσεις 

κρύου – ζεστού νερού _ Λεπτομέρεια. 
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1ος ΟΡΟΦΟΣ – Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής 

 

Εικόνα 20: Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής _ Υπάρχουσα κατάσταση / διαμόρφωση (μετά τη μεταφορά του 

Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου στον 3ο) - Χωρίσματα, πόρτες, εξοπλισμός προς αποξήλωση. 
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Εικόνα 21: Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής _ Νέα διαμόρφωση. 
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Εικόνα 22: Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής _ Ηλεκτρικά δίκτυα, ισχυρά και ασθενή _ λεπτομέρεια 1. 
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Εικόνα 23: Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής _ Ηλεκτρικά δίκτυα, ισχυρά και ασθενή _ λεπτομέρεια 2. 
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Εικόνα 24: Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής _ Κλάδος αποχέτευσης νιπτήρα ΝΠ1 & σχετικές σωληνώσεις κρύου – ζεστού 

νερού. 
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Εικόνα 25: Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής _ Κλάδος αποχέτευσης νιπτήρων ΝΠ3, ΝΠ4 & σχετικές σωληνώσεις κρύου – 

ζεστού νερού. 
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Εικόνα 26: Τ.Ε.Ι. Οφθαλμολογικής _ Κλάδος αποχέτευσης νιπτήρα ΝΠ2 & σχετικές σωληνώσεις κρύου – ζεστού 

νερού. 
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Εικόνα 27: Υπόμνημα Ηλεκτρολογικών Συμβόλων. 

 

Εικόνα 28: Υπόμνημα Υδραυλικών Συμβόλων. 


