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1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Κατεδάφιση κτιρίων αποθηκών  και 

φαρμακείου Κ5 καθώς και σκάλας 

οπλισμένου σκυροδέματος, 

φορτεκφόρτωση και απομάκρυνση 

των υλικών κατεδάφισης

1.1 Ν 22.01 ΟΙΚ 2202 ΤΕΜ 1,00 10.000,00 10.000,00

2 Αποξήλωση ράμπας και τζαμαρίας. 1.2 Ν 22.30 ΟΙΚ 2238 ΤΕΜ 1,00 6.000,00 6.000,00

3
Αποξήλωση μεταλ. Στεγάστρου 

παλαιού κτίσματος
1.3 Ν 22.52 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00

4 Κατεδάφιση τοιχείου περίφραξης 1.4 Ν 22.15 ΟΙΚ 2226 ΤΕΜ 1,00 6.000,00 6.000,00

5

Εκσκαφές γενικές για μόρφωση 

γηπέδων πασης φύσης και την 

δημιουργία υπογείων χώρων επί 

οποιασδήποτε ποιότητας εδάφους 

&οιουδήποτε μέσου μετά ή ανευ 

εκρηκτκών εις οιονδήποτε βάθος.

1.5 N20.02 ΟΙΚ-2112 Μ
3 11.000,00 4,20 46.200,00

6 Μεταφορές με αυτοκίνητο 1.6 10.07.01 ΟΙΚ-1136 ton.km 200.000,00 0,30 60.000,00

7

Εκρίζωση δένδρων  με προσοχή με 

τη ρίζα και το χώμα τους 

οιασδήποτε περιμέτρου κορμού και 

εν συνεχεία  φύτευση τους σε νέες 

θέσεις του αύλειου χώρου του 

Νοσοκομείου που θα υποδειχθούν 

από την επίβλεψη.

1.7 Ν.20.01.03 ΟΙΚ-2101 ΤΕΜ. 7,00 40,00 280,00

8 Επίχωση και συμπύκνωση 1.8 N 20.10 ΟΙΚ-2162 Μ
3 1.500,00 5,20 7.800,00

9 Προμήθεια δανείων χωμάτων 1.9 N 20.10 ΟΙΚ-2162 Μ
3 1.500,00 4,60 6.900,00

10
Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος 

γαιώδες-ημιβραχώδες
1.10 20.08.01 ΟΙΚ-2142 m3 30,00 15,00 450,00

11
Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων 

μεταφορών υλικών επίχωσης
1.11 20.11 ΟΙΚ-2163 m3 2.000,00 1,50 3.000,00

12
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 

υλικό λατομείου
1.12 20.20 ΟΙΚ-2162 m3 700,00 18,40 12.880,00

13
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών με μηχανικά μέσα
1.13 20.30 ΟΙΚ-2171 m3 11.000,00 0,80 8.800,00

14

Λειτουργία εργοταξιακών 

αντλητικών συγκροτημάτων 

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 

βενζινοκίνητα Ισχύος 5,0 έως 10,0 

ΗΡ

1.14 21.01.01.04 ΟΙΚ 2186 h 1.200,00 6,00 7.200,00

15 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 1.15 23.03 ΟΙΚ-2303 m2 500,00 5,00 2.500,00

16 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 1.16 23.14 ΟΙΚ-2314.1 m2 500,00 0,60 300,00

17
Αντιστηρίξεις με την μέθοδο 

Βερολίνου
1.17 23.21 ΟΙΚ-2312 Μ 2.000,00 300,00 600.000,00

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.800.000,00 € 
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18

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού.Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

1.18 32.01.02 ΟΙΚ 3212 m3 180,00 70,00 12.600,00

19

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού.Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.19 32.01.04 ΟΙΚ-3214 m3 240,00 80,00 19.200,00

20

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού.Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

1.20 32.01.05 ΟΙΚ 3215 m3 120,00 85,00 10.200,00

21

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού.Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

1.21 32.01.06 ΟΙΚ 3215 m3 4.500,00 90,00 405.000,00

22
Σώματα πλήρωσης διακένων 

φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα
1.22 32.15 ΟΙΚ 7933.1 m3 100,00 30,00 3.000,00

23

Κατασκευή στρώσεων 

περλιτοδέματος των 200 kg 

τσιμέντου ανά m3

1.23 35.04 ΟΙΚ 3506 M3 350,00 90,00 31.500,00

24 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 1.24 38.01 ΟΙΚ 3801 m2 1.200,00 12,00 14.400,00

25
Ξυλότυποι χυτών 

μικροκατασκευών
1.25 38.02 ΟΙΚ 3811 m2 1.200,00 20,00 24.000,00

26
Ξυλότυποι συνήθων χυτών 

κατασκευών
1.26 38.03 ΟΙΚ 3816 m2 25.000,00 14,00 350.000,00

27
Καμπύλοι ξυλότυποι απλής 

καμπυλότητας
1.27 38.04 ΟΙΚ 3821 m2 100,00 20,00 2.000,00

28
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών 

σε επιφάνειας από σκυρόδεμα
1.28 38.18 ΟΙΚ 3816 m 1.200,00 2,50 3.000,00

29

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματοςΧαλύβδινοι οπλισμοί 

κατηγορίας B500C (S500s)

1.29 38.20.02 ΟΙΚ-3873 kg 570.000,00 0,95 541.500,00

30

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματοςΔομικά πλέγματα 

B500C (S500s)

1.30 38.20.03 ΟΙΚ-3873 kg 6.000,00 0,90 5.400,00

31
Αποστάτες σιδηροπλισμού 

σκυροδεμάτων
1.31 38.45 ΟΙΚ 3873 m2 1.200,00 2,00 2.400,00

32
Λιθοπληρώσεις τάφρων και 

στραγγιστηρίων
1.32 41.01 ΟΙΚ 4104 m3 235,00 25,00 5.875,00

33

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

9x12x19 cmΠάχους 1/2 πλίνθου 

(δρομικοί τοίχοι)

1.33 N46.10.02 ΟΙΚ4662.1 m2 2.100,00 35,00 73.500,00

34

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

9x12x19 cmΠάχους 25 cm (διπλοί 

δρομικοί με ενδιάμεσο κενό)

1.34 Ν.46.10.07 ΟΙΚ4666.1 m2 1.560,00 70,00 109.200,00
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35

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

9x12x19 cmΠάχους 1 (μιάς) 

πλίνθου(μπατικοί τοίχοι)

1.35 N46.10.04 ΟΙΚ4664.1 m2 450,00 45,00 20.250,00

36

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

15x19x9 cm , 15οπους, πάχους 

15cm

1.36 N 46.10.08 ΟΙΚ4664.1 m2 400,00 42,00 16.800,00

37
Κατασκευή υαλοτοίχων από 

υαλόπλινθους κοινούς
1.37 50.01.01 ΟΙΚ4811.1 m2 120,00 120,00 14.400,00

38

Θυρόφυλλα ξύλινα πρεσσαριστά 

από φορμάικα πόμολα κλειδαριές, 

στοπ, μηχανισμός επαναφοράς 

κλπ

1.38 Ν54.68.01 ΟΙΚ5468.1 m2 750,00 250,00 187.500,00

39 Φύλλα ερμαρίων εγκαταστάσεων 1.39 54.72 ΟΙΚ.5472.1 m2 250,00 95,00 23.750,00

40
Ξύλινες ψευτόκασσες  Δρομικών 

τοίχων
1.40 54.90.01 ΟΙΚ.5446.1 m 1.650,00 10,00 16.500,00

41
Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων 

μπατικών ή φαρδύτερων
1.41 54.90.02 ΟΙΚ.5446.1 m 30,00 15,00 450,00

42 Ερμάρια μεγάλου ύψους 1.42 Ν.56.25 ΟΙΚ5613.1 m2 1.000,00 173,00 173.000,00

43
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή 

τυποποιημένα
1.43 Ν.56.23 ΟΙΚ5613.1 m2 180,00 240,00 43.200,00

44
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα 

μή τυποποιημένα
1.44 Ν.56.24 ΟΙΚ5613.1 m2 180,00 196,00 35.280,00

45
Επιπλο πάγκου (γκισέ) στο χώρο 

πληροφοριών
1.45 Ν.56.23.02 ΟΙΚ5613.1 μμ 17,50 240,00 4.200,00

46

Ράφια ή χωρίσματα από MDF 

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 24 mm 

ή 28mm

1.46 Ν.56.07 ΟΙΚ5606 m2 60,00 52,00 3.120,00

47
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα 

τύπου DUROPAL
1.47 56.21 ΟΙΚ5617 m2 80,00 25,00 2.000,00

48

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών 

τοιχοπετασμάτων από 

γυψοσανίδες

1.48 Ν61.12 ΟΙΚ6116 m 1.000,00 3,50 3.500,00

49

Κατασκευή σιδηρών εσχαρών 

φωταγωγών υπογείων (cour 

anglaises)

1.49 Ν61.23 ΟΙΚ6123 Kg 1.500,00 2,40 3.600,00

50 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 1.50 61.30 ΟΙΚ6118 Kg 9.500,00 2,80 26.600,00

51
Μεταλλικός σκελετός 

τοιχοπετάσματος
1.51 61.31 ΟΙΚ6118 Kg 1.200,00 2,50 3.000,00

52
Σιδερένιες κλίμακες,  ευθύγραμμες 

ή κυκλικές ή μικτές
1.52 Ν61.07 ΟΙΚ6104 Kg 10.000,00 2,50 25.000,00

53 Σκίαστρα μεταλλικά 1.53 61.29 ΟΙΚ6118 Kg 2,00 3,00 6,00

54
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους
1.54 62.21 ΟΙΚ6221 Kg 1.500,00 4,50 6.750,00

55
Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή 

δίφυλλες
1.55 62.28 ΟΙΚ6228 Kg 250,00 8,00 2.000,00

56 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού 1.56 62.30 ΟΙΚ6230 Kg 450,00 10,00 4.500,00

57
Προπέτασμα ασφαλείας 

ηλεκτροκίνητο
1.57 Ν62.45 ΟΙΚ6226 m2 6,00 230,00 1.380,00

58
Μηχανισμός ανοίγματος 

μεταλλικών θυρών εισόδου
1.58 Ν62.46 ΟΙΚ6236 ΤΕΜ. 1,00 1.000,00 1.000,00
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59

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες Θύρες 

πυρασφαλείας, μονόφυλλες, 

ανοιγόμενες, με φεγγίτη από 

πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, 

κλάσης πυραντίστασης 120 min και 

μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων

1.59 Ν.62.60.06 ΟΙΚ6236 m2 20,00 480,00 9.600,00

60

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες Θύρες 

πυρασφαλείας, μονόφυλλες, 

ανοιγόμενες, με φεγγίτη από 

πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, 

κλάσης πυραντίστασης 90 minκαι 

μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων

1.60 Ν.62.60.06 ΟΙΚ6236 m2 170,00 410,00 69.700,00

61

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, δίφυλλες Θύρες 

πυρασφαλείας, δίφυλλες, 

ανοιγόμενες, με φεγγίτη από 

πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, 

κλάσης πυραντίστασης 90 minκαι 

μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων

1.61 Ν62.61.06 ΟΙΚ6236 m2 100,00 450,00 45.000,00

62
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων 

από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης
1.62 62.40 ΟΙΚ 6239 Kg 7.500,00 5,00 37.500,00

63

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 

συνήθων διατομώνΑπλού σχεδίου 

από ευθύγραμμες ράβδους

1.63 64.01.01 ΟΙΚ6401 Kg 1.000,00 4,00 4.000,00

64
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 

μαύρους  Φ 1 1/2 ''
1.64 64.10.02 ΟΙΚ6412 μμ 270,00 12,00 3.240,00

65
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 

μαύρους  Φ 2''
1.65 64.10.03 ΟΙΚ6413 μμ 700,00 15,00 10.500,00

66
Ιστός σημαίας από σιδηροσωλήνες 

2'', ύψους 4μ
1.66 Ν64.26.04 ΟΙΚ6428 ΤΕΜ. 3,00 130,00 390,00

67

Προμήθεια και τοποθέτηση 

δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 

cm

1.67 64.31 ΟΙΚ6431 m2 100,00 4,20 420,00

68

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά 

βαμμένο αλουμίνιο με 

Θερμοδιακοπή 24mm, Uf 

πλαισίου<= 2,0 W/(m2*K)

1.68 N65.04 ΟΙΚ6501 m2 1.710,00 290,00 495.900,00

69

Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού 

φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου 

άξονα

1.69 65.17.03 ΟΙΚ6521 m2 50,00 175,00 8.750,00

70
Σύστημα συνεχούς 

υαλοπετάσματος
1.70 Ν65.20.02 ΟΙΚ6501 m2 150,00 115,00 17.250,00

71
Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων 

από αλουμίνιο
1.71 65.31 ΟΙΚ6531 m2 2.200,00 50,00 110.000,00

72
Παντζούρια αλουμινίου με ρολλό 

πλαστικό
1.72 N65.50.01 OIK6541 m2 60,00 120,00 7.200,00

73
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα
1.73 Ν71.21 OIK7121 m2 3.000,00 12,10 36.300,00

74
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

μαρμαροκονίαμα
1.74 Ν71.31 OIK7131 m2 9.300,00 10,10 93.930,00
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75 Διαμόρφωση σκοτιών σε επιχρίσματα 1.75 N 38.19 OIK 3816 μμ 300,00 2,00 600,00

76

Επιστέγαση κατακόρυφων  

οδεύσεων  εγκαταστάσεων με 

μεταλλική γαλβανισμένη λαμαρίνα, 

πάχους 2mm

1.76

N72.31.02 ΟΙΚ 7231
m2 

προβολ

ής

10,00 30,00 300,00

77

Επικάλυψη αρμων διαστολής με 

λαμαρινα γαλβανισμένη πάχους 

1mm

1.77

72.44.01 ΟΙΚ7244

μμ 430,00 18,00 7.740,00

78
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 

170mm
1.78 N72.47.02 OIK7246 μμ 180,00 60,00 10.800,00

79
Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά 

πολυκαρβονικά φύλλα
1.79 72.70 OIK7231 m2 40,00 60,00 2.400,00

80 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 1.80 Ν73.16.02 OIK7316 m2 1.100,00 14,30 15.730,00

81
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  

πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα
1.81 N73.26.03 OIK7326.1 m2 2.000,00 27,00 54.000,00

82

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια 

εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x20 cm , 

20x40 cm

1.82 N73.31.02 OIK7332 m2 50,00 40,00 2.000,00

83

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

πλακίδια  GROUP 4 ή 5, 

οιωνδήποτε διαστάσεων

1.83 N73.33.03 OIK7331 m2 960,00 63,00 60.480,00

84
Περιθώρια (σοβατεπιά) από 

κεραμικά πλακίδια GROUP 4 ή 5
1.84 Ν73.35 OIK7326.1 μμ 200,00 3,50 700,00

85 Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm 1.85 73.59.01
ΟΙΚ 7359 m2

6.500,00 13,00 84.500,00

86
Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες 

(μωσαϊκά)  πάχους 3,5 cm
1.86 73.61.06 OIK7373.1

m2
400,00 21,00 8.400,00

87

Αντιολισθητικό ελαστικό 

παρέμβλημα μαρμάρινων 

βαθμίδων

1.87 73.76 OIK7396

μμ

600,00 5,00 3.000,00

88
Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, 

από ενισχυμένο uPVC
1.88 73.78 OIK7396 μμ 2.600,00 30,00 78.000,00

89
Προστατευτικά γωνιών  από 

ενισχυμένο uPVC
1.89 Ν56.19 ΟΙΚ5619 μμ 2.000,00 28,50 57.000,00

90
Προστατευτικές φάσες θυρών ή 

τοίχων από ενισχυμένο uPVC
1.90 Ν73.79 OIK7396 μμ 5.500,00 30,00 165.000,00

91
Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού 

δαπέδου
1.91 73.91 OIK7373.1 m2 60,00 20,00 1.200,00

92
Κατασκευή βαρέως τύπου 

βιομηχανικού δαπέδου
1.92 73.92 OIK7373.1 m2 1.100,00 25,00 27.500,00

93
Επιστρώσεις με τάπητα από 

Linoleum
1.93 N73.96 OIK7396 m2 6.500,00 25,00 162.500,00

94
Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων 

πλακών
1.94 Ν74.22 ΟΙΚ7422 μμ 620,00 2,55 1.581,00

95
Αδροποίηση επιφανειών από 

μάρμαρο
1.95 74.23 ΟΙΚ7416 m2 22,00 5,00 110,00

96
Αδροποίηση λωρίδας 5 cm σε 

επιφάνειες από μάρμαρο
1.96 N 74.24 ΟΙΚ7416 μμ 30,00 3,00 90,00
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97

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου 

σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 

πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 

τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

1.97  Ν74.30.13 ΟΙΚ7461 m2 1.050,00 94,00 98.700,00

98

Κατώφλια και περιζώματα 

(μπορντούρες) επιστρώσεων από 

μάρμαρο

1.98 Ν.75.01.04 ΟΙΚ7508 m2 150,00 95,00 14.250,00

99

Κατώφλια και περιζώματα 

(μπορντούρες) επιστρώσεων από 

γρανίτη

1.99 Ν75.01.05 ΟΙΚ7508 m2 10,00 91,00 910,00

100

Περιθώρια (σοβατεπιά) από 

μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 2cm

1.100 75.11.02 ΟΙΚ7513 μμ 300,00 9,00 2.700,00

101
Περιθώρια (σοβατεπιά) από 

γρανίτη  
1.101 75.70 ΟΙΚ 7564 μμ 200,00 14,00 2.800,00

102

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) 

με μάρμαρο Επιστρώσεις στηθαίων 

με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 

και πλάτους άνω των 20 cm

1.102 75.21.03 ΟΙΚ7523 m2 110,00 60,00 6.600,00

103

Ποδιές παραθύρων από σκληρό / 

εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 

cm

1.103 75.31.02 ΟΙΚ7532 m2 200,00 75,00 15.000,00

104

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,20 

mΜπαλκονοποδιές από μάρμαρο 

πάχους 3 cm

1.104 Ν75.36.01 ΟΙΚ7536 μμ 200,00 32,00 6.400,00

105

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 

2,00 m με μάρμαρο λευκό 

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο 

πάχους 3 / 2 cm 

(βατήρων/μετώπων)

1.105 75.41.01 ΟΙΚ7541 μμ 400,00 35,00 14.000,00

106
Σκαλομέρια μαρμάρου από 

μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm
1.106 Ν.75.58.02 ΟΙΚ7559 TEM 600,00 15,00 9.000,00

107
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες 

γκρι γρανίτη (για εξωτερικό χώρο)
1.107 Ν75.68 ΟΙΚ7564 m2 100,00 100,00 10.000,00

108

Επενδύσεις όψεων με πλάκες 

γκρι γρανίτη προελεύσεως 

Αφρικής

1.108 N75.69 ΟΙΚ7564 m2 200,00 110,00 22.000,00

109 Υαλοπίνακες απλοί πάχους 4 mm 1.109 76.01.02 ΟΙΚ 7603 m2 100,00 19,60 1.960,00

110
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 

6,50 mm
1.110 Ν76.20.01 ΟΙΚ7621 m2 100,00 34,60 3.460,00

111
Διακοσμητική αμμοβολή 

κρυστάλλων
1.111 76.21 ΟΙΚ7621 m2 100,00 13,80 1.380,00

112

Υαλοπίνακες πυράντοχοι 

κατηγορίας  G60 (αντίσταση στην 

φωτιά 60 min

1.112 76.23.03 ΟΙΚ7609.2 m2 50,00 185,00 9.250,00

113
Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT 

πάχους 10 mm
1.113 76.25 ΟΙΚ7609.2 m2 6,00 150,00 900,00
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114

Διπλοί θερμομονωτικοί - 

ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες συνολικού πάχους 20 

mm

1.114 Ν76.27.02 ΟΙΚ7609.2 m2 1.710,00 60,00 102.600,00

115
Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων  

ή παλαιών επιφανειών
1.115 N.77.01 ΟΙΚ7701 m2 5.000,00 1,50 7.500,00

116

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων 

επιφανειών Επιφανειών 

επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

1.116 77.17.01 ΟΙΚ7737 m2 5.000,00 3,00 15.000,00

117

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων 

σπατουλαρισμένων επιφανειών με 

χρώματα  αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

1.117 77.51 ΟΙΚ7751 m2 12.000,00 1,20 14.400,00

118

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 

επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών 

ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως 

νερού η διαλύτου

1.118 77.55 ΟΙΚ7755 m2 600,00 6,00 3.600,00

119

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς,  ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως. 

Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής 

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως

1.119 77.80.01 ΟΙΚ7785.1 m2 10.000,00 8,00 80.000,00

120

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών 

επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 

ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 

βάσεως.

1.120 77.80.02 ΟΙΚ7785.1 m2 4.000,00 9,00 36.000,00

121

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως.με 

σπατουλάρισμα Εσωτερικών 

επιφανειών με χρήση ακρυλικών 

χρωμάτων, ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως.

1.121 77.81.01 ΟΙΚ7786.1 m2 500,00 12,00 6.000,00

122

Χρωματισμοί επιφανειών 

γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 

διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού 

Με σπατουλάρισμα της 

γυψοσανίδας

1.122 77.84.02 ΟΙΚ7786.1 m2 5.500,00 11,00 60.500,00

123
Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων 

επιφανειών
1.123 77.94 ΟΙΚ7744 m2 200,00 20,00 4.000,00

124 Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος 1.124 79.21 ΟΙΚ 7921 Kg 2.000,00 1,20 2.400,00

125

Μεμβράνη από ασφαλτο - 

πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη 

με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές 

ίνες

1.125 79.09 ΟΙΚ 7912 m2 1.400,00 7,00 9.800,00
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126

Θερμομόνωση τοίχων, οροφών ή 

δαπέδων οποιασδήποτε διάταξης 

με πλάκες από αφρώδη 

εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 

10cm

1.126 N79.45 ΟΙΚ 7934 μ2 1.534,00 11,00 16.874,00

127

Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων 

με πλάκες διογκωμένης 

γραφιτούχας πολυστερίνης πάχους 

10cm και σιλικονούχο επίχρισμα

1.127 Ν79.51
50% ΟΙΚ7934 

50% ΟΙΚ7136
Μ2 2.504,00 50,00 125.200,00

128

Σύστημα θερμόμόνωσης και 

υγρομόνωσης δώματος με φύλλα 

αφρώδους εξηλασμενης

πολυστερίνης πάχους 10cm 

(φράγμα υδρατμών, εξηλασμένη 

πολυστερίνη, γεωύφασμα,

κισσηρόδεμα, ασφαλτόπανα)

1.128 Ν79.52
50% ΟΙΚ7934 

50% ΟΙΚ7136
μ2 1.321,00 58,00 76.618,00

129
επένδυση τοίχων με πλάκες 

πετροβάμβακα παχ 5 εκ
1.129 79.40 ΟΙΚ 7940 Μ2 3.550,00 12,00 42.600,00

130

Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων 

με πλάκες διογκωμένης 

γραφιτούχας  πολυστερίνης 

πάχους 3cm και σιλικονούχο 

επίχρισμα

1.130 Ν79.53
50% ΟΙΚ7934 

50% ΟΙΚ7136
Μ2 300,00 42,00 12.600,00

131 Επάλειψη επιφανειών 1.131 79.02 ΟΙΚ 79.02 Μ2 450,00 2,00 900,00

132 Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως 1.132
79.11.02 ΟΙΚ 7912

Μ2 2.070,00 12,00 24.840,00

133

Φράγματα υδρατμών από συνθετικά 

υλικάΜε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 

0,40 mm

1.133

79.16.01 ΟΙΚ 7914

Μ2 1.200,00 0,50 600,00

134
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 

gr/m2
1.134 79.15.03 ΟΙΚ7914 Μ2 2.300,00 2,70 6.210,00

135
Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από 

συνθετικές ίνες
1.135 79.12.02 ΟΙΚ7912 Μ2 1.600,00 15,00 24.000,00

136

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών 

διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό 

υλικό

1.136 79.35 ΟΙΚ7935 μμ 300,00 3,50 1.050,00

137
Γυψοσανίδες  κοινές, επίπεδες, πάχους 

12,5 mm
1.137 78.05.01 ΟΙΚ7809 m2 4.400,00 11,60 51.040,00

138
Γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας, πάχος 

μολύβδου έως 3mm
1.138 N78.05.01 ΟΙΚ7809 m2 120,00 227,00 27.240,00

139 Γυψοσανίδες άνθυγρες 1.139 78.05.04 ΟΙΚ7809 m2 50,00 13,80 690,00

140 Γυψοσανίδες πυράντοχες 1.140 78.05.05 ΟΙΚ 7809 m2 100,00 15,00 1.500,00

141 Περσιδωτά προπετάσματα 1.141 Ν78.13 ΟΙΚ7813 m2 60,00 23,00 1.380,00

142

Ψευδοροφή διακοσμητική, 

επισκέψιμη, φωτιστική από 

γυψόπλακες ορυκτών ινών πάχους 

15 έως 20 mm, διαστάσεων 

600x600 mm ή 625x625 mm ή 

ορυκτών ινών

1.142 Ν78.30.01 ΟΙΚ7809 m2 1.200,00 23,00 27.600,00
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143
Ψευδοροφή ισόπεδη από 

γυψοσανίδες
1.143 78.34 ΟΙΚ7809 m2 5.250,00 20,00 105.000,00

144

Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m 

από 

σκυρόδεμα/KRASPED;OREIURA

1.144 Β-51 ΟΔΟ-2921 μμ 200,00 8,00 1.600,00

145 Κρασπεδόρειθρα φαρδιά 1.145 Β-51 ΟΔΟ-2921 μμ 0,00 6,09 0,00

146 Δένδρα κατηγορίας Δ6 (φιλύρα) 1.146 Δ1.6 ΠΡΣ-5210 TEM 10,00 80,00 800,00

147 θάμνοι (αγγελικές) κατηγορίας Θ6 1.147 Δ2.6 ΠΡΣ-5210 TEM 5,00 45,00 225,00

148
θάμνοι (δενδρολίβανο έρπον) 

κατηγορίας Θ2
1.148 Δ2.2 ΠΡΣ-5210 TEM 100,00 4,30 430,00

149
θάμνοι (πασχαλιά, φωτίνιες) 

κατηγορίας Θ4
1.149 Δ2.4 ΠΡΣ-5210 TEM 12,00 14,00 168,00

150
άνοιγμα λάκκων διαστάσεων( 

0,30χ0,30χ0,30)m
1.150 Ε1.1 ΠΡΣ-5130 ΤΕΜ 100,00 0,60 60,00

151
άνοιγμα λάκκων διαστάσεων( 

0,50χ0,50χ0,50)m
1.151 Ε1.2 ΠΡΣ-5120 ΤΕΜ 27,00 1,50 40,50

152
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 2,0-4,0 lt
1.152 Ε9.4 ΠΡΣ 5210 TEM 100,00 1,10 110,00

153
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 4,5-12,0 lt
1.153 Ε9.5 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 27,00 1,30 35,10

154 Kηπόχωμα 1.154 Δ7 ΠΡΣ 1710 m3 50,00 8,50 425,00

155 Καθιστικοί πάγκοι 1.155 Ν.61.33 ΟΙΚ 6102 TEM 8,00 300,00 2.400,00

156 Διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης 1.156 Ε-17.2 ΟΙΚ-7788 μμ 140,00 16,50 2.310,00

157
Γράμματα μεταλλικά ανεξάρτητα, 

βαμμένα ύψους έως 20cm
1.157 N64.10 ΟΙΚ 6411 CM 1.950,00 2,00 3.900,00

158 Πινακίδες πλαστικές (9x9) cm 1.158 Ν.73.95.01 ΟΙΚ 6411 ΤΕΜ 350 7,00 2.450,00

159 Πινακίδες πλαστικές (9Χ30) cm 1.159 Ν.73.95.02 ΟΙΚ 6411 ΤΕΜ 380,00 15,00 5.700,00

160 Κουρτινιέρα κλίνης 1.160 Ν64.20.01 ΟΙΚ.6421 μμ 675 17,00 11.475,00

161
Σιδηρόδρομοι για ανάρτηση 

κουρτινών
1.161 Ν64.20.02 ΟΙΚ.6421 μμ 400 15,00 6.000,00

162 Παραπέτασμα  κουρτινιέρας κλίνης 1.162 Ν78.14.01 ΟΙΚ7813 m2 1450 20,00 29.000,00

163 Παραπετάσματα παραθύρων 1.163 Ν 78.14.02 ΟΙΚ7813 m2 3600 20,00 72.000,00

164
Πάγκοι εργασίας από ανοξείδωτο 

χάλυβα
1.164 N64.33 ΟΙΚ 6428 μμ 20 400,00 8.000,00

165
Ομαδική γούρνα  χειρουργείων για 

πλύσιμο χεριών
1.165 N64.34 ΟΙΚ 6428 μμ 3,2 2.500,00 8.000,00

166
Γούρνα αποχέτευσης για 

σκοραμίδες
1.166 N64.35 ΟΙΚ 6428 ΤΕΜ 7 200,00 1.400,00

167 Ηχοαπορροφητικά πετάσματα 1.167 Ν79.34 ΟΙΚ7934 Μ2 215 330,00 70.950,00

168

Αντικραδασμικές βάσεις 

κλιματιστικών μηχανημάτων 

(ψυκτών) διαστάσεων ελαστικού 

(50Χ25)cm

1.168 Ν78.41 ΟΙΚ7809 ΤΕΜ 32 100,00 3.200,00

169

Αντικραδασμικές βάσεις κλιματιστικών 

μηχανημάτων διαστάσεων ελαστικού  

(12,50Χ12,50)cm

1.169 Ν78.42 ΟΙΚ7809 ΤΕΜ 32 30,00 960,00

170
Σετ χειρολαβών πλήρες για WC AMEA 

(Λαβές στήριξης ΑΜΕA)
1.170 ΑΤΗΕΝ8152 ΗΛΜ 014 ΤΕΜ 4,00 60,00 240,00
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡ.

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ ΟΙΚ 

ΥΔΡ  ΗΛΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ

ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

171 Κονσόλες κλινών 1.171 Ν65.03 ΟΙΚ 6506 ΤΕΜ 120 700 84.000,00

172 Κονσόλες κλινών ΜΕΘ 1.172 Ν65.04 ΟΙΚ 6506 ΤΕΜ 9 2.500,00 22.500,00

173 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 1.173 ΟΙΚ23.05 ΟΙΚ2304 Μ2 300 5 1.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (Σ1=) 6.150.112,60

Σελίδα 10 από 11



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡ.

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ ΟΙΚ 

ΥΔΡ  ΗΛΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ

ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1

Κατασκευή κεντρικής θέρμανσης - 

κλιματισμού Κτιρίου Ν2 του Γ. Ν. 

Λάρισας  

2.1 ΗΛΜ37 ΤΕΜ 1,00 1.150.000,00 1.150.000,00

2

Κατασκευή  εγκαταστάσεων 

ύδρευσης του κτιρίου Ν2 του Γ. Ν. 

Λάρισας και του Αυλειου χώρου

2.2 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 1,00 60.000,00 60.000,00

3

Κατασκευή εγκαταστάσεων 

αποχέτευσης  κτιρίου Ν2 του γ. Ν. 

Λάρισας  και του Αύλειου χώρου με 

τα είδη υγιεινής

2.3 ΗΛΜ 8 TEM 1,00 150.000,00 150.000,00

4
Εγκατάσταση πυρασφάλειας , 

πυροπροστασίας
2.4

50%ΗΛΜ 49,     

50%   ΗΛΜ50
ΤΕΜ 1,00 110.000,00 110.000,00

5

Κατασκευή ηλεκτρικών ισχυρών 

εγκ/σεων του Κτιριου Ν2 του γ. Ν. 

Λάρισας και αυλειου χώρου

2.5
50%ΗΛΜ 47,     

50%   ΗΛΜ60
ΤΕΜ 1,00 220.000,00 220.000,00

6

Κατασκευή ηλεκτρικών ασθενών 

εγκ/σεων του Κτιριου Ν2 του γ. Ν. 

Λάρισας και αυλειου χώρου

2.6
50%ΗΛΜ 49,     

50%   ΗΛΜ50
ΤΕΜ 1,00 240.000,00 240.000,00

7
Κατασκευή των εγκαταστάσεων των 

ιατρικών αερίων 
2.7

50%ΗΛΜ 49,     

50%   ΗΛΜ50
ΤΕΜ 1,00 200.000,00 200.000,00

8
Φωτοβολταϊκό σύστημα, 20.00 Kwp, 

ισχύος 330Wp
2.8 ΗΛΜ 37 ΤΕΜ 1,00 35.000,00 35.000,00

9
Κεντρικό σύστημα ελέγχου και

διαχείρισης ενέργειας (BEMS)
2.9 ΗΛΜ 103 TEM 1,00 60.000,00 60.000,00

10
Ανελκυστήρας ηλεκτροκίνητος 

προσώπων  
2.10 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 1,00 15.000,00 15.000,00

11
Ανελκυστήρας ηλεκτροκίνητος 

προσώπων  -πυροσβεστών
2.11 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 1,00 17.000,00 17.000,00

12 Ανελκυστήρας ασθενοφόρου  2.12 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 1,00 60.000,00 60.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (Σ2=) 2.300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1+Σ2) 8.450.112,60

Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% 1.521.020,27

ΣΥΝΟΛΟ (Σ3) 9.971.132,87

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%) 897.401,96

ΣΥΝΟΛΟ (Σ4) 10.868.534,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 20.700,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 3.726,00

ΣΥΝΟΛΟ (Σ5) 10.892.960,83

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 236.071,43

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  (Σ5) 11.129.032,26

Φ.Π.Α. 24% 2.670.967,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.800.000,00

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ Α.Π.315464/08-08-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Πολιτικός  Μηχανικός

Βάια Κωστούλη

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ιστορικά στοιχεία – Υπάρχουσα κατάσταση 

Το οικόπεδο ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου καταλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο (Ο. Τ. 

998) που περικλείεται από τις οδούς: Ερυθρού Σταυρού, Σβάρτς, Γεωργιάδου και Τσακάλωφ 

και έχει εμβαδόν 13.475,768 τ.μ. 

Η ίδρυση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ξεκινά προ του έτους 1955, με το αρχικό 

κτίριο (πτέρυγα Υ1) κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποιία εκ λιθοδομής. Συνεχίζεται με 

τα νεότερα κτίρια του νοσοκομείου (πτέρυγες Υ2, Υ3, Ν1, Ν3Ν4, Ν9, Ν10), τα οποία  είναι  

συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ ανεγέρθηκαν σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους και παρουσιάζονται στις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες 121/1988, 

117/1990, 47/2000. Τμήματα αυτών, εντάχθηκαν στις διατάξεις του ν.4495/2017. (σχέδιο 1.1 

υπάρχουσα κατάσταση). 

Εντός του οικοπέδου, υφίστανται επίσης: 

 το κτίριο (1) -ισόγειο με τμήμα υπογείου- που αποτελεί το Φαρμακείο του 

Νοσοκομείου, κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποιία με επιστέγαση κεραμοσκεπή 

και τμήμα πλακοσκεπές,  

 τα ισόγεια κτίρια (Α),(Β), (Γ) που έχουν χρήση αποθήκης και είναι κατασκευασμένα 

από φέρουσα τοιχοποιία/ή και λαμαρίνα και επιστέγαση λαμαρίνα ή κεραμοσκεπή 

 ισόγειο κτίσμα μεταλλικής κατασκευής : Δερματολογικό-Ψυχολογικό 

 ισόγειο προκατασκευασμένο κτίριο που αποτελεί το Διοικητήριο 

 ναός επί της οδού Γεωργιάδου 

 λεβητοστάσιο, φυλάκεια εισόδου 

 άλλα ισόγεια βοηθητικά κτίρια χρήσης αποθήκης. 
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Σχέδιο 1.1 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην Κατασκευή νέας πτέρυγας, κτίριου Ν2, χρήσης νοσοκομείου που 

αποτελεί προσθήκη στις υπάρχουσες δομές του Γενικού Νοσοκομείο Λάρισας 

“Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”. 

Η μελέτη του έργου έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας της Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Η νέα πτέρυγα (Ν2) θα ανεγερθεί στη νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου, στη γωνία Ερυθρού 

Σταυρού και Σβαρτς. Είναι σε επαφή με την υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση και είναι 

λειτουργικά ενιαία με αυτή. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί στη θέση των κτισμάτων του 

Φαρμακείου και των παλαιών αποθηκών, τα οποία θα κατεδαφιστούν σύμφωνα με την με αρ. 

244703/03-06-2021 Πράξη. 

Περιλαμβάνει: 

*  υπόγειο Β΄  

αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκες, αρχεία 

εμβαδόν : 1.162,44 μ2 

* υπόγειο Α΄  

επέκταση των υπαρχόντων εξωτερικών ιατρείων και ενδοσκοπήσεις 

εμβαδόν :1.101,89 Μ2 

εμβαδόν Η.Χ.: 84,10 μ2 

ισόγειο  

Τεχνητός Νεφρός (20 θέσεων),  

επέκταση Καρδιολογικής κλινικής- Μονάδα Εμφραγμάτων (8 κλινών) 

εμβαδόν  :1.148,37 Μ2 

Α΄ όροφος 
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Χειρουργική Νοσηλευτική μονάδα (30 κλινών)  

εμβαδόν  : 1.023,45 Μ2 

εμβαδόν Η.Χ.: 8,44 μ2 

Β΄ όροφος  

Ορθοπεδική Νοσηλευτική μονάδα (30 κλινών) 

εμβαδόν  : 1.015,20 Μ2 

εμβαδόν Η.Χ.: 8,44 μ2 

εξώστες: 69,29 μ2 

Γ΄ όροφος  

Ουρολογική Νοσηλευτική μονάδα (14 κλινών) 

Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική μονάδα(13 κλινών) 

εμβαδόν  : 1.023,99 Μ2 

εξώστες: 69,29 μ2 

Δ΄ όροφος  

Εφημερεία, απολήξεις κλιμακοστασίων 

εμβαδόν  : 275,18 Μ2 

εμβαδόν Η.Χ.: 36,16 μ2 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ) : 7.026,24 Μ2 

 

Ο συνολικός αριθμός κλινών του κτιρίου Ν2 θα είναι 115. 

Το έργο προβλέπεται να έχει πλήρεις Η/Μ εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία 

του. 

Τα περισσότερα κτίρια που αποτελούν σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας υστερούν σε 

ποιότητα υποδομής. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη νέας πτέρυγας Ν2, 115 κλινών, η 

οποία θα δώσει την απαραίτητη άνεση στην λειτουργία του Νοσοκομείου, όπως και την 

δυνατότητα να ανακαινιστούν, να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν οι χώροι που θα 

αδειάσουν με την κατασκευή της νέας πτέρυγας. Μετά την προσθήκη και τις εσωτερικές 

μετακινήσεις- μεταφορές κλινών των κλινικών, το νοσοκομείο θα εξακολουθεί να έχει 300 

κλίνες. Δηλαδή, με την προσθήκη, δεν αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των κλινών, αλλά 

αναβαθμίζεται αισθητά το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών. 

  Με την κτιριακή επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας βελτιώνονται και 

αναβαθμίζονται οι υποδομές των χειρουργικών κλινικών και της παιδοχειρουργικής, η 

Μονάδα Εμφραγμάτων, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (σήμερα στεγάζεται στο 4ο όροφο 

κτιρίου, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασθενών), αλλά περιλαμβάνει και λειτουργική 

επέκταση τμημάτων (Εξωτερικών Ιατρείων που σήμερα είναι πολλά διάσπαρτα στο 

νοσοκομείο) και νέες μονάδες (ενδοσκοπήσεις, Ιατρικό αρχείο).  

Για την υλοποίηση του έργου ισχύει το με αρ.πρωτ. 61493/18-02-2021 έγγραφο του 

Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Λάρισας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας περί απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ ή 

υπαγωγής σε ΠΠΔ. 
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1.1 Κατεδαφίσεις 

Προβλέπονται: 

1. Κατεδάφιση παλαιών κτιρίων επί των οδών Σβάρτς και Ερυθρού Σταυρού: αποθήκες 

Κ1, Κ2, Κ3  Κ4 και φαρμακείο  Κ5 και εξωτερική σκάλα από οπλισμένο σκυρόδεμα 

που οδηγεί στο κτίσμα Ν4. 

Εμβαδά κατεδαφίσεων: Σύνολο κατεδαφιζόμενων κτιρίων=425,96 Τ.Μ. 

2. Αποξήλωση και απομάκρυνση της μεταλλικής ράμπας που οδηγεί από τον αύλειο 

χώρο στον Α΄όροφο του κτιρίου Υ3 (καρδιολογική κλινική), καθώς και το μεταλλικό 

κούφωμα της εισόδου αυτής όπως είναι και με όσο όγκο έχουν . 

3. Κατεδάφιση των τοιχίων περίφραξης, του οικοπέδου του Γ. Ν. Λάρισας κατά μήκος 

των οδών Σβάρτς  σε μήκος όσο το ψηλό τοιχίο (περίπου 45,00 μ) και Ερυθρού 

Σταυρού για μήκος περίπου 55,50 μ. και για ύψος όσο είναι, μέχρι τη στάθμη του 

πεζοδρομίου, σύμφωνα πάντα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της 

επίβλεψης. 

Η κατεδάφιση των τοιχίων θα γίνει για όσο μήκος χρειαστεί  και σε όλο το ύψος του, ώστε 

να ολοκληρωθεί η προσθήκη της πτέρυγας Ν2 και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 

όπως φαίνεται και καθορίζεται στα σχέδια. 

Για την κατεδάφιση έχει εκδοθεί η με αρ.244703/2021 άδεια, η οποία μετά την υπογραφή 

της Σύμβασης θα πρέπει να αναθεωρηθεί από τον ανάδοχο, ώστε να είναι σε ισχύ κατά το 

χρόνο κατεδάφισης. 

Ακόμη περιλαμβάνεται η μεταφύτευση των δέντρων που βρίσκονται στο κομμάτι του 

οικοπέδου που θα γίνει η προσθήκη της νέας πτέρυγας,  σε άλλα σημεία του οικοπέδου που 

θα υποδειχτούν από την επίβλεψη, μετά από σύμφωνη γνώμη γεωπόνου για την εξασφάλιση 

των απαιτούμενων συνθηκών μεταφύτευσης.  

Στο τέλος των οικοδομικών εργασιών και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας 

πτέρυγας θα γίνουν οι αποξηλώσεις των κουφωμάτων, των μαρμάρινων ποδιών και η 

κατεδάφιση των τμημάτων των τοίχων που βρίσκονται στις πλευρές επαφής σύμφωνα με τα 

σχέδια, ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία των δυο κτιρίων. Επίσης θα γίνουν όλα τα 

μερεμέτια της διάνοιξης διόδων, καθώς και το βάψιμο των χώρων ανελκυστήρων του κτιρίου 

Υ3 και Ν3. 

 

1.2 Ανέγερση Νέας πτέρυγας Ν2 

Πρόκειται για την προσθήκη συνδετήριας πτέρυγας N2, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 

Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο. 
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Το νέο κτίριο θα τοποθετεί στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου του Γ. Ν. Λάρισας, στη 

θέση των πέντε παλαιών κτιρίων αποθηκών και φαρμακείου τα οποία θα κατεδαφιστούν.  

Εκτός από τις κατεδαφίσεις των παραπάνω κτισμάτων θα γίνει κατεδάφιση της κλίμακας που 

οδηγεί στο υπάρχον κτίσμα Ν4 καθώς και αποξήλωση και απομάκρυνση της μεταλλικής 

ράμπας που οδηγεί από τον αύλειο χώρο στον Α΄ όροφο του κτιρίου Υ3 (καρδιολογική 

κλινική), καθώς και αποξήλωση της τζαμαρίας στην απόληξη της ράμπας. Επίσης θα γίνει 

απομάκρυνση του μπαζώματος του οικοπέδου και κατεδάφιση των τοιχείων περίφραξης του 

οικοπέδου του Γ. Ν. Λάρισας κατά μήκος των οδών Σβάρτς και Ερυθρού Σταυρού σύμφωνα 

με τα σχέδια έτσι ώστε η νέα στάθμη της αυλής να είναι προσβάσιμη από την οδό Σβάρτς και 

από την οδό Ερυθρού Σταυρού. 

Το νέο κτίριο Ν2 που τοποθετείται στη γωνία του οικοπέδου, στην συμβολή των οδών 

Σβάρτς και Ερυθρού Σταυρού αποτελείται από  επτά (7) στάθμες συμπεριλαμβανομένων και 

των υπογείων. Το κτίριο Ν2 θα προστεθεί στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου και θα 

συνδεθεί με την πτέρυγα Υ3 μέσω του κοινού κόμβου ανελκυστήρων Ν4.  

Στο τέλος των οικοδομικών εργασιών του έργου και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της 

νέας πτέρυγας θα γίνουν οι εργασίες σύνδεσης των κτηρίων Ν3, Ν4 και Υ3  με την νέα 

πτέρυγα Ν2. 

Όλοι οι όροφοι του νέου κτιρίου Ν2 συνδέονται μεταξύ τους με τρία κλιμακοστάσια 

εσωτερικά, τρεις ανελκυστήρες νέους και ένα υφιστάμενο κόμβο ανελκυστήρων του 

νοσοκομείου, όπως αυτό λειτουργεί σήμερα.  

Όλο το κτίριο θα ολοκληρωθεί κανονικά, όπως φαίνεται και στα σχέδια. Για τη νέα 

πτέρυγα έχει εκδοθεί η με αρ. 258002/2021 Οικοδομική Άδεια. 

 

1.3 Υποδομή – αύλειος χώρος 

1.3.1 Χωματουργικές εργασίες 

Προβλέπονται: 

α) Γενικές εκσκαφές επί εδάφους πάσης φύσεως και δια μηχανικών μέσων προς μόρφωση 

των επιπέδων εφαρμογής των κτιρίων και των αύλειων χώρων ως και την δημιουργία 

υπογείων χώρων. Περιλαμβάνεται και η εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος θεμελίωσης, 

υπογείου και άλλων υπολειμμάτων των παλαιών κτιρίων και της παλαιάς περίφραξης. 

β) Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων επί πάσης φύσεως εδάφους δια μηχανικών μέσων. 

Το βάθος θεμελίωσης θα είναι 6,50 μ. περίπου, μετρημένου από το χαμηλότερο σημείο 

της αυλής ή σύμφωνα με την  στατική μελέτη. 

γ) Επίχωση των μετά την κατασκευήν θεμελιώσεων κενών εις τις  εκσκαφές των θεμελίων ως 

και εις θέσεις κτιρίων δια προϊόντων  εκσκαφών και αμμοχαλίκων (95% PROCTOR). 
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δ) Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά δι αυτοκινήτου και απόρριψη των πάσης φύσεως 

πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, αποξηλώσεων και κατεδαφίσεων  σε μέρη 

επιτρεπόμενα από τις αρμόδιες αρχές. 

ε) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και διάστρωση κηποχώματος σε θέσεις παρτεριών και 

ζαρντινιερών και σε πάχος καθορισμένο από την Υπηρεσία. 

ζ) Διαμόρφωση της επιφάνειας σκάφης αυλείων χώρων της ήδη κυρωθείσας μετά την 

γενομένη εκσκαφή ή επίχωση. 

η) Συμπύκνωση προϊόντων εκσκαφών αυλείου χώρου 

θ) Ο αύλειος χώρος, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης θα διαμορφωθεί με διαδρόμους 

πρόσβασης των πεζών, χώρους χαμηλού και υψηλού πρασίνου, διαγράμμιση των 

θέσεων στάθμευσης και τοποθέτηση καθιστικών πάγκων. 

 

1.3.2 Καλύψεις- εργασίες  αυλείου χώρου- πεζοδρομίου 

Προβλέπονται 

α) Επίστρωση με τεχνητές πλάκες τσιμέντου και ειδικές –οδηγούς για ΑΜΕΑ  ή 

βοτσαλόπλακες σε διάφορα σχέδια-χρώματα της επιλογής της επίβλεψης 50Χ50Χ5 εκ. 

Επάνω σε υπόστρωμα σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 των 300  Kg τσιμέντου με 

ενδιάμεσο πλέγμα S500s σε ορισμένες επιφάνειες των αυλείων χώρων, σύμφωνα με τα 

σχέδια. 

β) Με τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης σε δύο τουλάχιστον ή περισσότερες στρώσεις  μέχρις  

επιτεύξεως τελείας ομοιοχρωμίας θα χρωματισθούν όλες εν γένει από εμφανές 

σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα  επιφάνειες των διαφόρων οικοδομικών στοιχείων του 

αυλείου χώρου (τοίχοι, ζαρντινιέρες, κλπ). 

γ) Με ελαιόχρωμα σε  δύο στρώσεις μετά προηγούμενη διπλή στρώση μίνιου θα 

χρωματισθούν τα κιγκλιδώματα ραμπών και κλιμάκων, κουπαστές, οι αυλόθυρες των 

αυλείων χώρων και οι εσχάρες των καναλιών, οι υδρορροές, οι σιδηροκατασκευές στέγης 

και κάθε σιδηρά επιφάνεια, στο τμήμα που φαίνεται στο σχέδιο Α6 των αρχιτεκτονικών. 

ε) Κρασπεδόρειθρα στενά στις πλευρές των παρτεριών, και κρασπεδόρειθρα φαρδιά στις 

πλευρές των πεζοδρομίων. 

στ) Επίστρωση με μάρμαρο λευκό 2 εκ. των  εξωτερικών πλατυσκάλου εισόδου. 

ζ) Επίστρωση με μάρμαρο λευκό «χτυπητό» των εξωτερικών ραμπών εισόδου. 

η) Επίστρωση με μάρμαρο λευκό πάχους 3 και 2 εκ. πάτημα/ ρίχτυ αντίστοιχα όλων των 

εξωτερικών κλιμάκων. 

θ) Διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης του αύλειου χώρου επι της οδού Σβάρτς. 
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ι) Προβλέπονται Περιμετρικά τοιχία περιτοίχισης κατά μήκος των πλαϊνών ορίων και της 

οικοδομικής γραμμής καθώς και ενδιάμεσα στα διαχωριστικά των παρτεριών, από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, πάχους 0,25m με πεδιλοταινία ύψους 0,50m . 

κ) Επίχωση του μεγαλύτερου τμήματος του οικοπέδου ώστε να υπερυψωθεί το περιβάλλον 

διαμορφωμένο έδαφος γύρω από το κτίριο στην επιθυμητή στάθμη. 

λ) Δάπεδα διαδρόμων και λοιπών χώρων ελαφρώς οπλισμένα από σκυρόδεμα ποιότητας 

C16/20 κατηγορίας των 300  Kg τσιμέντου με ενδιάμεσο πλέγμα S500s σε ορισμένες 

επιφάνειες των αυλείων χώρων, σύμφωνα με τα σχέδια, επί εδάφους πάχους 0,15m, μετά 

από επαρκή συμπύκνωση του υλικού επίχωσης, τα οποία θα διαστρωθούν επάνω σε 

στρώση εξυγίανσης πάχους 0,40m. 

 

1.3.3 Κράσπεδα- Κρασπεδόρειθρα εκ προχύτων κρασπέδων 

Προβλέπονται εκ προχύτων κρασπέδων σκυροδέματος C 16/20 

α) Κρασπεδόρειθρα εκ προχύτων κρασπέδων διατομής 15Χ30Χ100 εκ. μετά ρείθρου εκ 

σκυροδέματος κατηγορίας C12/16 προς διαχωρισμό, παρτεριών πλακοστρώσεων 

β) Πεζούλια προχύτων κρασπέδων κατηγορίας σκυροδέματος C 16/20 διατομής 15Χ30Χ100 

εκ. προς διαχωρισμό παρτεριών πλακοστρώσεων, παρτεριών φυσικού εδάφους και 

πλακοστρώσεων φυσικού εδάφους. 

 

1.4 Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης Υ3 ΜΕ Ν2 

Για την επικοινωνία της πτέρυγας Υ3 με την Ν2, όπου χρειαστεί και σύμφωνα με τα σχέδια, 

θα γίνει αποξήλωση κουφωμάτων, ποδιών μαρμάρου, σοβατεπιών, καθαίρεση τοίχων, 

επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 

σβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων, θηραϊκοκονιαμάτων κλπ), 

οποιουδήποτε πάχους, κτίσιμο τοίχων, σοβάτισμα, βάψιμο και γενικά αποκατάσταση  των 

ορατών πλευρών του παλαιού κτίσματος στα σημεία που έγιναν οι λειτουργικές πα                                  

ρεμβάσεις. 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για τη σύνταξη της παρούσης μελέτης εφαρμόζονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί και διατάξεις 

σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία και κριτήρια : 

 Την αρχιτεκτονική λύση. 

 Τις απαιτήσεις των επίσημων ελληνικών και διεθνών Κανονισμών και προδιαγραφών 

(Ε.Κ.Ω.Σ. και .Ε.Α.Κ.) και ιδιαίτερα των: 

1. Του Νέου Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο 
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Σκυρόδεμα, ΦΕΚ 1329Β, 6-11-2000. 

2. Των νεώτερων προσθηκών του ΕΚΩΣ 2000 για τον έλεγχο κοντών υποστυλωμάτων 

(Παράγραφος 18.4.9 ΦΕΚ 447/ΒΙ/5-3-2004 και ΦΕΚ 576/ΒΙ/28-4-2005. 

3. Του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού - έκδοση 2000, ΦΕΚ 2184/ΒΙ/20-12-

1999 και ΦΕΚ 423/Β/12-4-2001. 

 

2.2 Βασικές αρχές σχεδιασμού 

Στο κτίριο λόγω του μεγάλου μήκους των πλευρών του, δημιουργήθηκε αμέσως η 

ανάγκη του διαχωρισμού αυτού σε μικρότερα τμήματα, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με 

αρμούς διαστολής. 

Έτσι το κτίριο χωρίσθηκε σε δύο τμήματα. Η τοποθέτηση των αρμών έγινε με κύριο 

κριτήριο τη κατά το δυνατόν δημιουργία τμημάτων ορθογωνικής μορφής με σκοπό την 

ομαλότερη λειτουργία τους και την αντισεισμική τους. Οι αρμοί αυτοί υπάρχουν σε όλους 

τους ορόφους. Η επιλογή των στατικών φορέων έγινε ώστε να εξυπηρετούνται οι 

λειτουργικές ανάγκες του έργου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική λύση, να εξασφαλίζεται 

πλήρως η στατική και η αντισεισμική του επάρκεια, καθώς και η κατά το δυνατόν καλύτερη 

προσομοίωση μαθηματικού μοντέλου με την πραγματική κατασκευή. Οι παραπάνω επιλογές 

έγιναν σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού και ευθυγραμμίζονται πλήρως με 

τις ισχύουσες διατάξεις των Κανονισμών (Ε.Α.Κ. και Ε.Κ.Ω.Σ.). 

Στον σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού κάθε τμήματος, καταβλήθηκε προσπάθεια 

ώστε στους στύλους να συντρέχουν κατά κανόνα δοκοί και κατά τις δύο διευθύνσεις για τη 

σωστή διαμόρφωση των κόμβων του χωρικού πλαισίου. 

Ο Φέρων Οργανισμός κάθε τμήματος αποτελείται από πλαίσια και τοιχώματα. 

Η θεμελίωση του κτιρίου θα κατασκευασθεί με γενική κοιτόστρωση και συνδετήρια 

δοκάρια. Η αντιστήριξη των πρανών θα γίνει με πασσάλους σε βάθος 6,50 μ. από την 

επιφάνεια περίπου. 

 Το υπόγειο καταλαμβάνει ολόκληρο το εμβαδόν της οικοδομής, με μικτό ύψος 3,50 m 

το οποίο γίνεται εξ' ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε όλη την περίμετρο του 

υπογείου κατασκευάζονται τοιχώματα αντιστήριξης πάχους 30 cm. 

 

2.3 Θεμελίωση 

Η θεμελίωση όλων των τμημάτων του συνολικού δομήματος, γίνεται με κοιτόστρωση 

ύψους 80 εκ. και συνδετήρια δοκάρια 1,50 μ. ύψους και με τις υπόλοιπες διαστάσεις που 

εμφαίνονται στα συνημμένα σχέδια. Η στάθμη έδρασης των θεμελίων του υπογείου καθώς 

και όλων των υπολοίπων κατακόρυφων στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται στο υπόγειο, 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 

 13 

διαμορφώνεται σε ενιαία στάθμη περίπου στο -6,50 m . Τα φρεάτια των ανελκυστήρων 

εδράζονται -1,80μ. από την πλάκα δαπέδου υπογείου. 

• Στρώση άοπλου σκυροδέματος ποιότητας C10/12 πάχους 10cm, επί της οποίας 

αρχίζει η κατασκευή της θεμελίωσης. 

 

2.4 Φορτία σχεδιασμού 
 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΕΣ 1-9 (ΦΕΚ2692  31/12/2008) 

 

I.ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ 
Α. ΜΟΝΙΜΑ 

 
Ίδιο Βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 kN/m3 

 
 Επικάλυψη δαπέδων 1.50 kN/m2 
  
Επικάλυψη δώματος 1.20 kN/m2 
  
  
Οπτοπλινθοδομές Μπατικές 3.60 kN/m2 
  
Οπτοπλινθοδομές Δομικές 2.10 kN/m2 
      

    
Β. ΚΙΝΗΤΑ  

 Κατοικιών 5.00 kN/m2 
 Καταστημάτων 5.00 kN/m2 
 Εξωστών 5.00 kN/m2 
 Δώματος 1.50 kN/m2 
 Κλιμακοστασίων 5.00 kN/m2 
  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΩΝ:   0 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Μόνιμα γg=1.35   Κινητά γq=1.50 
                                              
 

 

2.5 Υλικά 

Σκυρόδεμα C25/30 

Χάλυβας Β500C 

Χάλυβας Συνδετήρων Β500C 

Mέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος                                                     31.0GPa 

Mέτρο ελαστικότητας χάλυβα                                                              200.0GPa     

Συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος                                                  γc=1.50 

Συντελεστής ασφαλείας χάλυβα                                                             γc=1.15 
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2.6 Συνθήκες περιβάλλοντος και επικαλύψεις 

Επικαλύψεις Οπλισμών: 

    Πλακών c=20mm         Δοκών c=25mm  

    Υποστηλωμάτων c=25mm   Πεδίλων c=40mm 

 

2.7 Στοιχεία χρονικού προγραμματισμού. 

Σαν βασικά στάδια κατασκευής θεωρούμε: 

• Διαμόρφωση εργοταξίου-έλεγχος-εφαρμογή ΣΑΥ-Ανάρτηση Πινακίδας έργου. 

• Κατεδάφιση τοιχείου περίφραξης και κτιρίων Φαρμακείου σύμφωνα με τα σχέδια και τα 

τεύχη που συνοδεύουν την Άδεια Κατεδάφισης (α/α Πράξης 244703/3-6-2021). 

• Γενική αποψίλωση του χώρου κατασκευής προς διαμόρφωση του γηπέδου ώστε να είναι 

δυνατή η χάραξη των θεμελίων. 

• Εφαρμογή της Οικοδομικής άδειας (α/α Πράξης 258002/30-06-2021) 

• Γενική εκσκαφή θεμελίων. 

• Διάστρωση μπετόν καθαριότητας πάχους 10 εκατοστών από C12/15. 

• Κατασκευή κοιτόστρωσης  από C25/30. 

• Κατασκευή τοιχωμάτων και στύλων υπογείου από C25/30. 

• Υγρομόνωση τοιχωμάτων υπογείων δια ασφαλτομίγματος. 

• Γενική επίχωση από προϊόντα εκσκαφών εξωτερικά (διάστρωση -συμπίεση) 

• Γενική επίχωση από προϊόντα εκσκαφών εσωτερικά (διάστρωση -συμπίεση) 

• Ειδική εξυγίανση χώρων υπογείου. 

• Κατασκευή πλάκας δαπέδου ισογείου, από C25/30. 

• Κατασκευή υπόλοιπου φέροντος οργανισμού, από C25/30. 

• Κατασκευή υγρομόνωσης . 

• Μερεμέτια, επικαλύψεις οπλισμών κ.λ.π. 

• Εργασίες περιβάλλοντος χώρου από στοιχεία Ω. Σ., σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια. 

Μετά το τέλος του καθαυτό κτιρίου ο εξωτερικός χώρος θα καθαριστεί προσεκτικά από τα 

υπολείμματα υλικών, θα επιστρωθεί καλαίσθητα με τα πλεονάσματα των εκσκαφών ώστε οι 

εργασίες που στη συνέχεια θα ακολουθήσουν να γίνονται εντελώς απρόσκοπτα. 

Γενικώς δε, θα ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες που προβλέπονται από τον Φ.Α.Υ. και 

Σ.Α.Υ. που θα εκπονηθεί για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 
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3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών Ω. Σ. θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από τον 

Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως αυτά αναγράφονται και στα αντίστοιχα σχέδια 

ξυλοτύπων της εγκεκριμένης οικοδομικής άδειας. 

Η διάστρωση και η δόνηση θα γίνει με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να εξασφαλισθεί 

καθαρή επιφάνεια σκυροδέματος, απαλλαγμένη από τρύπες, κενά φυσαλίδες, εκτεθειμένα 

χαλίκια κ.λ.π. Εάν σε ορισμένα σημεία του έργου παρουσιασθούν δυσκολίες σκυροδέτησης 

λόγω πολυπλοκότητας του ξυλοτύπου ή πυκνότητας του οπλισμού, θα χρησιμοποιείται 

κατάλληλο ρευστοποιητικό σκυροδέματος, αποκλειόμενης της προσθήκης νερού στο 

σκυρόδεμα. 

Κατά την τοποθέτηση του οπλισμού στους ξυλοτύπους θα χρησιμοποιηθούν τα 

κατάλληλα πλαστικά παρεμβλήματα (ροδέλες, καβαλέτα κ.λ.π.) ώστε να διατηρείται ο 

οπλισμός σε ορισμένο βάθος από την επιφάνεια και να αποφευχθεί η εμφάνιση του στην 

επιδερμίδα του σκυροδέματος. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις θέσεις διακοπής της σκυροδέτησης ώστε η επόμενη 

φάση σκυροδέτησης - ιδιαίτερα όταν είναι στο ίδιο επίπεδο- να αποτελεί ομαλή συνέχεια της 

αρχικής, χωρίς προεξοχές, εσοχές, διαρροές σκυροδέματος κ.λ.π. Εάν υπάρξουν 

προεξέχοντα τμήματα σκυροδέματος από τυχόν μικρά κενά του ξυλοτύπου θα αφαιρεθούν 

με κοπίδι. 

Σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας αστοχίας στην επιφάνεια του σκυροδέματος π.χ. 

σπάσιμο γωνίας, τρύπες, γυμνά χαλίκια, φυσαλίδες, λειψά τμήματα κ.λ.π. θα γίνει διόρθωση 

με τσιμεντοκονία ή στοκάρισμα. 

Όλες οι προαναφερόμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα ξυλοτύπων 

περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου της Μελέτης και θα γίνουν σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

3.1.1 Σκυρόδεμα C 10/12 ( ΑΤΟΕ 32.01.02) 

Προβλέπεται: 

α) Στη  βάση των πάσης φύσεως θεμελιώσεων των κτιρίων και των  τοίχων αντιστηρίξεως σε 

πάχος 10 εκ. 

 

3.1.2 Σκυρόδεμα C 16/20 ( ΑΤΟΕ 32.01.04) 

Προβλέπεται: 

α) Στην κατασκευή πεζοδρομίων και ορισμένων δαπέδων αυλείων χώρων σε μέσο  πάχος 6 

cm. 
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β) Στην κατασκευή θεμελίωσης και των τοιχίων της περίφραξης. 

 

3.1.3 Σκυρόδεμα C20/25 ( ΑΤΟΕ 32.01.05) 

Όπου προβλέπεται από στατική μελέτη. 

 

3.1.4 Σκυρόδεμα C25/30 ( ΑΤΟΕ 32.01.06) 

Προβλέπεται η κατασκευή ολοκλήρου του σκελετού των κτιρίων σύμφωνα με την στατική 

μελέτη. 

 

3.1.5 Ξυλότυποι 

Προβλέπονται γενικά για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωμένων 

σκυροδεμάτων. Ανάλογα με το είδος της κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν οι ξυλότυποι που  

αναφέρονται στα άρθρα του ΑΤΟΕ 38.01. 

Συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη εργασία σανιδώματος ξυλοτύπων, προς επίτευξη άριστης 

επιφάνειας ανεπίχριστου σκυροδέματος με φάλτσα στις γωνίες, σε κατασκευές από  

σκυρόδεμα  του τοίχου περίφραξης, των αυλείων χώρων, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

3.1.6 Σιδηροί οπλισμοί 

α) Δομικά πλέγματα S500s προβλέπεται σε ορισμένες θέσεις των  σκυροδεμάτων C10/12, 

C16/20. (ΑΤΟΕ 38.20.03). 

β) Σιδηροπλισμός  κατηγορίας χάλυβα S 500s ( ΑΤΟΕ 38.20.02) προβλέπεται στην 

κατασκευή πάσης φύσεως οπλισμένων  σκυροδεμάτων  C16/20, C20/25, C25/30 σύμφωνα 

με τη στατική   μελέτη. 

 

4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

4.1 Τοιχοποιίες 

Από οπτοπλινθοδομές θα κατασκευαστούν οι τοίχοι του εξωτερικού περιβλήματος του 

κτιρίου. Θα φέρουν μόνωση, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τη μελέτη ΚΕΝΑΚ. 

Η κατασκευή των εξωτερικών τοίχων (διπλοί δρομικοί με μόνωση και κενό) θα γίνει με 

διάτρητα δρομικά τούβλα διαστάσεων 9x19x24 εκ στην εξωτερική παρειά και 9χ19χ24εκ 

στην εσωτερική σε δύο δρομικές στρώσεις με τοποθέτηση ενδιάμεσα θερμομονωτικού 

υλικού εξηλασμένης πολυστυρόλης (ενδεικτικού τύπου Wallmate Styrofoam) πάχους ~ 5 εκ. 

στερεωμένης με ανοξείδωτα μεταλλικά στηρίγματα στην εσωτερική πλευρά της δεύτερης 

δρομικής στρώσης. Επιπλέον θα φέρουν εξωτερική θερμοπρόσοψη πάχους 10εκ. 
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γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης με επικάλυψη με σιλικονούχο επίχρισμα, σύμφωνα 

με τα σχέδια. 

Υπάρχουν ακόμη τοίχοι από οπτοπλινθοδομές πάχους 1 πλίνθου (μπατικές) δια διακένων 

οπτοπλίνθων διαστάσεων 19Χ9Χ6 εκ στις οποίες τοποθετείται μόνωση εξηλασμένης 

πολυστυρόλης στην εσωτερική πλευρά του κτιρίου. 

Τα τούβλα θα έχουν διαστάσεις σταθερές, πλευρές απολύτως οριζοντίους και καθέτους 

μεταξύ τους, ίδια υφή και χρώμα, χωρίς κακώσεις στις ακμές και τις επιφάνειες τους. Οι αρμοί 

τους θα είναι ζυγιασμένοι και αλφαδιασμένοι και πλήρεις κονιάματος. Το μέσο πάχος των 

αρμών θα είναι 10 χιλ. 

Προβλέπονται οριζόντια σενάζ. Έχουν πλάτος όσο το πάχος της αντίστοιχης 

οπτοπλινθοδομής και ύψος 15 εκ. Ο οπλισμός θα είναι 4Φ12 (2Φ12 άνω και 2Φ12κάτω) και 

θα φέρει εγκάρσιους συνδετήρες Φ6/20. Στους υπό γωνία, τοίχους θα κάμπτονται διαμήκεις 

συνδετήρες μέσα στο άλλο σενάζ. Στην περίπτωση συνάντησης "σενάζ" με άλλο "σενάζ" ή 

στοιχείο σκυροδέματος τοποθετούνται τζινέτια μήκους τουλάχιστον 25 εκ., που 

ενσωματώνονται στο σενάζ και καρφώνονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος με δύο 

HILTI. 

 

4.2 Σενάζ 

Τα σενάζ θα τοποθετηθούν ως εξής: 

 Στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους θα γίνουν 2 σενάζ καθ' ύψος. 

 Στους τοίχους με θύρες ένα σενάζ στο ύψος του υπερθύρου και ένα στο μέσον των 

αποστάσεων. 

 Στους τοίχους με παράθυρα, ένα σενάζ στην ποδιά και ένα στο ύψος του υπερθύρου 

. 

 

4.3 Διαμόρφωση ανοιγμάτων: 

Λαμπάδες: Θα προβλέπονται, όπου είναι δυνατό, ενισχύσεις των παραστάδων με τη 

δημιουργία συμπλεγμάτων ή τη διαμόρφωση του τέρματος του τοίχου έτσι ώστε: 

- να ενισχύεται στο τελείωμα ο τοίχος 

- να προστατεύεται τυχόν θερμομονωτικό υλικό και 

- να διαμορφώνονται οι κατάλληλες κατασκευαστικές συνθήκες για την τοποθέτηση του 

κουφώματος. 

Ποδιές παραθύρων (π.χ. από σκυρόδεμα) με κατάλληλη διαμόρφωση για την: 

- εξασφάλιση του τελειώματος της τοιχοποιίας 

- προστασία της μόνωσης 
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- προσαρμογή της κάτω κάσας του κουφώματος 

 

4.4 Τοιχοπετάσματα ξηράς δόμησης: 

- Τοιχοπετάσματα ξηράς δόμησης χρησιμοποιούνται στους γραφειακούς χώρους, χώρους 

νοσηλείας, εξεταστήρια, (εκτός των W.C., ορίων πυροδιαμερισμάτων κ.λ.π.). 

 Αποτελούνται από: 

α) Μεταλλικούς γαλβανισμένους στρωτήρες UW πάχους 0,6 χιλστ. που 

στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου με βίδες και βύσματα.  

β) Από μεταλλικούς γαλβανισμένους ορθοστάτες CW πάχους λαμαρίνας 0,6 χιλστ. 

που ενώνονται με τους στρωτήρες δημιουργώντας τον σκελετό.  

γ) SANDWICH δύο διπλών φύλλων γυψοσανίδων πάχους 12,5 χιλστ. θα 

κατασκευασθούν. μετά την επίστρωση δαπέδων, κάθε μία με πετροβάμβακα 5 εκ. 

ενδιάμεσα, σαν μονωτικό (συνολικού πάχους 10 εκ. minimum). 

ή Ελαφρά τοιχώματα ξηρής δόμησης διπλής όψης πυροπροστατευτικό πάχους 

12,5 MM 

ή Ελαφρά τοιχώματα ξηρής δόμησης μονής όψης πυροπροστατευτικό πάχους 

12,5 MM 

ή Ελαφρά τοιχώματα ξηρής δόμησης μονής όψης σε επαφή με σκυρόδεμα σε 

σκελετό αλουμινίου 5 εκ. 

ή Ελαφρά τοιχώματα ξηρής δόμησης μονής όψης σε επαφή με 

οπτοπλινθοδομή σε σκελετό αλουμινίου 5 εκ. 

δ) Σε όσες θέσεις προβλέπονται τοιχοπετάσματα ξηρής δόμησης θα τοποθετούνται 

επί μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Οι αρμοί των γυψοσανίδων στοκάρονται με κατάλληλο υλικό αρμολογήματος πριν 

τον χρωματισμό τους. Τέλος θα πρέπει στα σημεία επαφής με τοίχους, κολόνες 

δάπεδο, οροφή να υπάρχουν ειδικά αρμοκάλυπτρα ή σκότιες ή θα διαμορφώνουν 

την σκοτία, από το ίδιο ή άλλο υλικό κατασκευής του σκελετού που θα καλύπτουν 

τον αρμό και θα έχουν άριστη αισθητική εμφάνιση. 

 

5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Πρόκειται για εργασίες επικάλυψης των οπτοπλινθοδομών, στοιχείων σκυροδέματος 

κ.λπ.  

α) Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά δια μαρμαροκονιάματος 1:2 των 150 KG τσιμέντου  (ΑΤΟΕ 

7132) προβλέπονται: 
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β) Στις οροφές κλειστών και υποστέγων χώρων και σε όλους τους τοίχους πλινθοδομών και 

στοιχείων εκ σκυροδέματος των εσωτερικών χώρων, όπου δεν υπάρχει επικάλυψη με 

ψευδοροφή ή τοίχο γυψοσανίδας 

γ) Τσιμεντοκονία πατητή όπου φαίνεται στα σχέδια όψεων 

Οι εργασίες επιχρισμάτων δεν θα εκτελούνται σε περιόδους παγετού ή καύσωνα. Θα δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή της σύνθεσης των υλικών του επιχρίσματος σε όλες τις 

διαστρώσεις του (πεταχτό, λάσπωμα, μαρμαροκονίαμα) όπου θα τηρηθούν οι τεχνικές 

προδιαγραφές του Α.Τ.Ο.Ε. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα προηγηθεί η αποκατάσταση των προς επίχριση 

επιφανειών, ήτοι αφαίρεση ξένων σωμάτων, καθαίρεση ανωμαλιών σκυροδέματος, 

τράχυνση της επιφάνειας, προστασία με αντισκωριακή βαφή όλων των μεταλλικών 

στοιχείων. Οι επιφάνειες θα είναι συνεχείς και πλήρεις και θα αποφεύγονται οποιαδήποτε εκ 

των υστέρων "μερεμέτια" για την κάλυψη των οπών. 

Τα εσωτερικά επιχρίσματα θα είναι τριπτά - τριβιδιστά 3 στρώσεων συνήθους τύπου 

των 150kgr τσιμέντου, με την τρίτη στρώση με μαρμαροτσιμεντοκονίαμα των 150 kg 

τσιμέντου (σπατουλαριστό). 

Η κατασκευή των επιχρισμάτων θα γίνει με χρήση μηχανικής πρέσας, ή χειροκίνητα 

όπου η χρήση της πρέσας δεν είναι εφικτή, θα τηρηθεί όμως σχολαστικά η διαδικασία της 

μόρφωσης «οδηγών» και των 3 στρώσεων. 

Η επεξεργασία της τελικής επιφάνειας θα γίνει με τριβίδι από σκληρή πολυστερίνη. 

Η μαρμαρόσκονη της τελευταίας στρώσης θα είναι λεπτόκοκκη ώστε να 

αποφευχθούν χαρακιές στην επιφάνεια του κονιάματος. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας 

της τελευταίας στρώσης η επιφάνεια θα διαβρέχεται με πινέλο (όχι τενεκάκι) με ασβεστόνερο 

(όχι γαλάκτωμα άσβεστου) και θα τρίβεται μέχρι να γίνει λεία και επίπεδη (χωρίς 

κυματισμούς) και χωρίς τριχιάσματα. 

Σε όλα τα επιχρίσματα θα κατασκευαστούν μετά την πρώτη στρώση με 

τσιμεντοκονίαμα (πιτσιλιστό), οδηγοί από υλικό της δεύτερης στρώσης (λάσπωμα) για τον 

έλεγχο της επιπεδότητας και κατακορυφότητας των επιχρισμάτων. 

Κατά την ξήρανση του κονιάματος της δεύτερης στρώσης (λάσπωμα) των 

επιχρισμάτων, οι επιφάνειες θα προστατεύονται ιδιαίτερα και σε περίοδο καύσωνα θα 

διαβρέχονται επιμελώς. 

Η τρίτη στρώση (τριφτό μαρμαροκονίαμα) των εσωτερικών επιχρισμάτων θα γίνει με 

λευκή άμμο λατομείου (μαρμάρου). 

Οι εξέχουσες εξωτερικές  γωνίες - θα προστατευθούν με διάτρητα γωνιόκρακα από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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Όλες οι εσωτερικές κατακόρυφες ακμές θα καλυφθούν με πλαστικά αρμοκάλυπτρα 

χρώματος ιδίου με τις κουπαστές και τις προστατευτικές φάσες. 

Στις εξωτερικές επιφάνειες όπου προβλέπεται από τη μελέτη θα διαμορφωθούν σκότιες 

στο σοβά με τη χρησιμοποίηση γαλβανισμένης λαμαρίνας διατομής Π 2χ2 εκ. 

 

6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΑ 

Οι επιστρώσεις δαπέδων που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:  

■  Eπίστρωση με  τεχνητές πλάκες  τσιμέντου ειδικές για ΑΜΕΑ και βοτσαλοπλακών  σε 

διάφορα σχέδια αντιολησθητικών της επιλογής της επίβλεψης 50Χ50Χ5 εκ. 

προβλέπεται επάνω σε υπόστρωμα  σκυροδέματος των C16/20 με ενδιάμεσο πλέγμα 

S500s  στα  πεζοδρόμια των οδών Ερυθρού Σταυρού και Σβάρτς, που αντιστοιχούν 

στο μέρος του οικοπέδου του Γ. Ν. Λάρισας που θα γίνει η προσθήκη, όπως φαίνεται 

στα σχέδια της υπηρεσίας. Το υπόστρωμα θα είναι 3Α θραυστό υλικό, σε 

συμπιεσμένο πάχος 20 εκ. (2 στρώσεις των 10 εκ. εκάστη) που έχει διαστρωθεί πάνω 

σε καλά συμπυκνωμένο αμμοχάλικο, πάχους 20-25 εκ . 

■ Σε όλη την επιφάνεια της κάλυψης του κτιρίου θα κατασκευασθεί υπόγειο. Οι στάθμες 

επίχωσης με αμμοχάλικο σε θέσεις κτιρίων θα βρίσκονται 60 εκ. κάτωθεν της τελικής 

στάθμης του δαπέδου υπογείου. Το βάθος των 60 εκ. θα καλυφθεί δια σκυροστρώτου 

σκύρων οδοστρωσίας πάχους 25 εκ. Εκτελουμένου δια διαδοχικής ισχυράς 

συμπιέσεως, εν συνεχεία θα τοποθετηθεί θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ 0155 

(3Α), τελικού συμπιεσμένου πάχ. 5 εκ. Επ’ αυτού θα διαστρωθεί φύλλο νάιλον πάχ. 

0,5 ΜΜ με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων  κατά 20 εκ. Επ αυτού θα διαστρωθεί 

κυψελωτό κονιόδεμα C12/15 πάχους 15 εκ.. Το δάπεδο του υπογείου θα 

κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο «Ξυλότυπος δαπέδου Υπογείου»,  με 

σκυρόδεμα κατηγορίας  C20/25.Στα στοιχεία υπογείου εσωτερικά θα υπάρχει μόνωση 

.  

■ Πλακίδια κεραμικά , οξύμαχα (gres porcellanato) , (20χ20), (40x40), (60χ60) εκατ., 

στους χώρους υγιεινής. 

■ Πλακίδια κεραμικά αντιολισθητικά, (40x40) εκατ., στους υπόγειους χώρους  

■ Μάρμαρο λευκό Καβάλας πάχους 3εκ. σε πλάκες (40 χ 40) εκατ. (ανάλογα με τον 

χώρο και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης). 

■ Βιομηχανικό δάπεδο (μπετόν με ελικοπτέρωση) στα δώματα. 

■ Τσιμεντόπλακες με ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια για την κάλυψη εξωτερικών 

χώρων (40 χ 40 χ 4 εκατ.) έγχρωμες σύμφωνα με τα σχέδια του περιβάλλοντος 

χώρου. 
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Επιστρώσεις με τάπητα από λινόλεουμ με αντίστοιχο σοβατεπί σε χρώμα και σχέδια 

δαπέδου της επιλογής της επίβλεψης στα εσωτερικά δάπεδα των ορόφων του 

νοσοκομείου, στους θαλάμους , στα γραφεία προϊσταμένων και ιατρών και στους 

χώρους ανάπαυσης προσωπικού και εφημερειών. 

 Οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται τα παραπάνω υλικά φαίνονται αναλυτικά στην  

αρχιτεκτονική μελέτη και στα σχέδια λεπτομερειών. 

 

Υπόστρωμα Δαπέδων 

Θα κατασκευαστεί υπόστρωμα δαπέδου από γαρμπιλόδεμα πάνω στο οποίο θα εδραστούν 

όλα τα δάπεδα. Το πάχος του υποστρώματος θα είναι όσο απαιτείται για την εξίσωση των 

ανωμαλιών του σκυροδέματος, ανάλογα με το πάχος των τελικών επιστρώσεων κατά είδος 

και τις επιθυμητές τελικές στάθμες των χώρων. 

 

6.1 Πλακίδια πορσελάνης (α) 

Με πλακίδια πορσελάνης αρίστης ποιότητος, διαστάσεων 15Χ20 ή 20Χ20 ή 15Χ25 

προελεύσεως και χρώματος κατά την κρίση του μελετητού, προβλέπεται να επενδυθούν οι 

τοίχοι των χώρων υγιεινής εσωτερικώς και εξωτερικώς (W.C. χωλ, αποθήκη καθαριότητας) 

εις ύψος από του δαπέδου, μέχρι  ύψους 2,40 μ. Θα τοποθετηθούν με  τσιμεντοκονίαμα και 

άμμο θαλάσσης (κολυμβητά) πλην της περιπτώσεως όπου ο προς επένδυση τοίχος είναι 

από ανεπίχριστο σκυρόδεμα ή σοβατισμένος όπου θα τοποθετηθούν με ειδική κόλλα 

προέλευση  Γερμανίας. 

6.2 Πλακίδια πορσελάνης (β) 

 Με πλακίδια πορσελάνης επενδύονται εις ύψος 0,60 μ. άνωθεν και καθόλο το μήκος των 

ερμαρίων ή όπως φαίνεται στη μελέτη οι τοίχοι των χώρων εξέτασης – θεραπείας κυλικείου, 

ή όπου αλλού υπάρχει πάγκος με νεροχύτη  εκτός και αν η επίβλεψη ζητήσει αντί πλακιδίων 

να τοποθετηθεί κατακόρυφα υλικό όμοιο με τον συνθετικό πάγκο που έχει τοποθετηθεί στα  

ερμάρια . 

6.3 πλακίδια συνθετικού γρανίτη 

Πλακίδια συνθετικού γρανίτη group 4 ή 5 στα δάπεδα λεβητοστασίου και αποθηκών 

(δώμα, υπόγειο) καθώς και στα χώλ στο Α’ υπόγειο. 

 

6.4 Κεραμικά πλακίδια, οξύμαχα. 

Κεραμικά πλακίδια (gres porcellanato) αντιολισθητικά προελεύσεως Ε.Ε. διαστάσεων (40 x 

40) εκατ., ή (60χ60) εκατ. ή (20 χ 20) εκατ. σε θέσεις που φαίνονται στον πίνακα 

τελειωμάτων. Τα πλακίδια τοποθετούνται κολλητά με ακρυλική κόλλα, μετά την ανάλογη 
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προετοιμασία του υποστρώματος. Ο αρμός τους θα είναι 3 χιλστ. με ακρυλικό αρμόστοκο 

χρώματος ανάλογου του χρώματος των πλακιδίων. Όλα τα πλακίδια θα είναι ποιότητας 

ΕΝ176 GROUP B1, πάχους τουλάχιστον 9mm, μάζα στο χρώμα της τελικής επιφάνειας, 

οξύμαχα, μεγάλης αντοχής σε έντονη απότριψη .Θα τοποθετηθούν μετά από υπόδειξη του 

επιβλέποντα μηχανικού. 

6.5 Αντιολισθητικά λευκά κεραμικά πλακίδια 

Τα δάπεδα των χειρουργείων και των χώρων αποστείρωσης, θα επιστρωθούν με 

αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια, έντεχνα  τοποθετημένα με κατάλληλες κλίσεις για την 

απορροή των νερών, επιλογής της υπηρεσίας. 

Συστήνεται η επίστρωση, σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα, κεραμικών πλακιδίων, 

αντιολισθητικών με πιστοποιητικά αντοχής σε χημικά και υψηλή καταπόνηση σε συνδυασμό 

με τα αντίστοιχα σοβατεπί. Επισημαίνεται ότι η χρήση πλακιδίων δεν ενδείκνυται στην 

άσηπτη περιοχή λόγω ύπαρξης αρμών μεταξύ των πλακιδίων που δυσχεραίνουν την 

εξασφάλιση του απαιτούμενου βαθμού καθαριότητας του χώρου. Εάν αυτή προτιμηθεί για 

άλλους λόγους, τότε απαιτείται η χρησιμοποίηση εποξειδικών στόκων με μηδενικούς δείκτες 

απορρόφησης. 

6.6 Επιστρώσεις μαρμάρου 

Όπου προβλέπονται επιστρώσεις μαρμάρου και ορθομαρμαρώσεις θα κατασκευαστούν 

από πλάκες μαρμάρου λίαν σκληρού, χρώματος λευκού Κοζάνης, αρίστης ποιότητας, 

πάχους 3 εκ. και διαστάσεων (40 χ 40) εκ.  

Τα δάπεδα όλων των χώρων κλιμακοστασίου, κλιμάκων και πλατυσκάλων, των χωλ εισόδου 

κλπ, εκτός από τα χώλ του υπογείου Α’ θα επιστρωθούν με μάρμαρο  τύπου λευκό Κοζάνης, 

Τα μάρμαρα στα σκαλοπάτια θα έχουν πάχος πατήματος 3 εκ. και ριχτιού 2 εκ. με καμπύλο 

άκρο (μισοτσίμπουκο) και με ένωση πατήματος και ριχτιού με εργαλείο. Τα πατήματα θα 

έχουν αντιολισθητικές γραμώσεις (χτένισμα) σε πλάτος 4εκ. 

Τα μάρμαρα στα δάπεδα θα τοποθετηθούν κολυμβητά σε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1/3 των 

150 kgr. τσιμέντου. Τα σκαλομέρια και τα σοβατεπί έχουν ύψος 10 εκ. (σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών) και πάχος 2 εκ. και είναι από το ίδιο μάρμαρο με αυτό του δαπέδου με 

το οποίο εφάπτεται. 

Τα αρμολόγημα τους θα γίνει κονίαμα λευκού τσιμέντου. Το πλάτος των αρμών θα είναι 1-2 

χιλ. 

Οι πλάκες του μαρμάρου θα τριφθούν και θα γυαλισθούν (νερόλουστρο). 

Οι επιστρώσεις των δαπέδων που προαναφέρονται θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης. 
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6.7 Μαρμαρικά εκτός επιστρώσεων δαπέδων 

Εκτός από τις μαρμάρινες κατασκευές (δάπεδα, βαθμίδες), θα τοποθετηθούν ειδικά 

μαρμάρινα τεμάχια όπως ποδιές παραθύρων, λαμπάδες, πρέκια, μπαλκονοποδιές, πεζούλια 

δωμάτων, ποδιές εξωστοθυρών κ.λ.π. 

Οι ποδιές των παραθύρων θα είναι από μονές επιμήκεις πλάκες μαρμάρου πάχους 3 

εκ. λίαν σκληρά Α' διαλογής, λευκό και πλάτους όσο του τοίχου. 

Όπου χρειάζεται στα παράθυρα θα τοποθετηθούν δύο πλάκες μαρμάρου στην ποδιά 

με υψομετρική διαφορά 2 έως 3 εκ. 

Η εξωτερική πλευρά των μαρμαροποδιών των παραθύρων θα μορφωθεί κάτω με 

νεροσταλάκτη αυλακωτό. τα στηθαία εξώστη  και κλιμακοστασίου και περίφραξης αυλής 

(Ερυθρού Σταυρού) φεγγίτες των κτιρίων κλπ θα κατασκευασθούν από λευκό μάρμαρο 

Κοζάνης πάχ. 2 εκ. (ΑΤΟΕ 7531). 

6.8 Δάπεδο από λινόλεουμ  

Τα υπόλοιπα εσωτερικά δάπεδα  του νοσοκομείου, του υπογείου, του ισογείου 1ου 2ου 3ου 

και 4ου ορόφου, των θαλάμων, των γραφείων προϊσταμένης και ιατρών και των χώρων 

ανάπαυσης προσωπικού και εφημερείων, θα επιστρωθούν  με λινόλεουμ με αντίστοιχο 

σοβατεπί σε χρώμα και σχέδια δαπέδου της επιλογής της επίβλεψης με θερμoσυγκόλληση 

των αρμών, πάxους 2,5 mm και πλάτoυς φύλλoυ (Ρόλλου) 2,00 m προέλευσης εξωτερικού, 

xρωματισμoύ της εκλογής της επίβλεψης, με δυνατότητα συνδυασμού δύo διαφορετικών 

χρωμάτων σε κάθε χώρο εφόσον προβλέπεται από τα σχέδια ή εφόσον ζητηθεί από την 

Eπίβλεψη. 

 

6.9 Τσιμεντόπλακες αντιολισθητικές. 

Πλάκες τσιμέντου, βοτσαλόπλακες κλπ, τοποθετούνται στον εξωτερικό χώρο, στο 

δάπεδο αυλής σε θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και θα είναι 

έγχρωμες σύμφωνα με τις οδηγίες του μελετητή και του επιβλέποντα μηχανικού. 

6.10Σύνδεση επιπέδων 

Όταν υπάρχει ανισοσταθμία, τα επίπεδα θα συνδέονται μεταξύ τους και με ράμπα, από  τον  

δρόμο στο πεζοδρόμιο μέχρι το τελευταίο πάτωμα. Από τον δρόμο στο πεζοδρόμιο θα 

έχουμε τέσσερις (4) προσβάσεις με ράμπα, για ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τα σχέδια,  και μια για τα 

αυτοκίνητα. 

 

6.11 Κηπόχωμα σε όλα τα παρτέρια, σε βάθος 50 εκ. 
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7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

7.1 Πλακίδια τοίχου 

Στους τοίχους των χώρων υγιεινής θα τοποθετηθούν πλακίδια πορσελάνης, 

διαστάσεων της απολύτου επιλογής του επιβλέποντα και τοποθετούνται κολλητά επί της 

τελικής επιχρισμένης επιφάνειας του τοίχου, με υλικά επικόλλησης και αρμολογήματος όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο των πλακιδίων δαπέδου. Η διάταξη τους θα γίνει σύμφωνα 

με τα σχέδια λεπτομερειών, και η επιλογή τους από την επίβλεψη. 

 

7.2 Πλακίδια τοίχου χειρουργείου 

θα τοποθετηθούν πλακίδια πορσελάνης ανοιχτού πράσινου χρώματος ή λευκού, 

έντεχνα  τοποθετημένα, επιλογής της υπηρεσίας. Οι διαστάσεις τους είναι (20x20x0,9 εκ ή 

10χ20χ0.9.) και τοποθετούνται κολλητά επί της τελικής επιχρισμένης επιφάνειας του τοίχου, 

με υλικά επικόλλησης και αρμολογήματος όπως περιγράφεται στην παράγραφο των 

πλακιδίων δαπέδου.  

Η επιλογή των υλικών θα γίνει από τον επιβλέποντα μηχανικό. 

 

8. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

8.1 Γενικά 

■ Τα εξωτερικά κουφώματα θα κατασκευαστούν από profil αλουμινίου σε χρώμα 

επιλογής του μελετητή. 

■ Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές. Στους χώρους του υπογείου 

και στους Η.Μ χώρους τα εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα θα είναι σιδερένια. 

■ Θα τοποθετηθούν πυράντοχες θύρες στις θέσεις που ορίζονται στην αρχιτεκτονική 

μελέτη και προκύπτουν από την μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. 

■ Όλα τα κουφώματα θα περιλαμβάνουν τα απαραίτητα, αναλόγως του είδους τους, 

εξαρτήματα ανάρτησης και λειτουργίας (στροφείς, κλειδαριά, χειρολαβές και 

διάφορους μηχανισμούς αυτοματισμού) 

 

8.2 Κουφώματα Αλουμινίου 

 

Για τα κουφώματα  επιλέχθηκε η χρήση πλαισίου αλουμινίου με θερμοδιακοπή 24mm. Θα 

φέρουν υαλοπίνακα με πάχη 4-12-4 με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low_e) στη θέση 2 

(εσωτερική παρειά εξωτερικού υαλοπίνακα) και αέρα στο διάκενο. Ο συντελεστής 

θερμοπερατότητας του κουφώματος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι [Uκουφώματος] 

Uw<=2.0 W/(m2K) όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό.  
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Ο υπολογισμός του U των κουφωμάτων έγινε βάσει της σχέσης 4.2 και της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

20701-2/2017. Για το έργο ισχύει η μελέτη ενεργειακής απόδοσης, το τεύχος υπολογισμών 

και η εγκεκριμένη  μελέτη. 

Τα πλαίσια από αλουμίνιο, θα είναι μονόφυλλα ή δίφυλλα, διαφόρων διαστάσεων, 

ανοιγόμενα και ανακλινόμενα με σύστημα θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικά βαμμένα σε 

απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας, με τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf πλαισίου<= 2,0 W/(m2*K), Αεροπερατότητα: τουλάχιστον 

Class 4, Υδατοστεγανότητα: Ε900, Αντοχή σε ανεμοπίεση τουλάχιστον C4 με πάχος 

διατομών (min-max) 1,3-1,6 mm, θερμοδιακοπή σε φύλλο και κάσα, σε διάφορες διαστάσεις 

προφίλ (πλάτος\ύψος) με μικρότερη διάσταση τα 50mm, στεγάνωση τριών επιπέδων με 

ελαστικά για απόλυτη στεγάνωση, και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας κατάλληλου 

πάχους για να φέρει διπλούς  υαλοπίνακες  (ενεργειακό κρύσταλλο Low-e 4mm, διάκενο με 

ευγενές αέριο 12mm, laminated - κρύσταλλο 4mm + μεμβράνη ). Η διαδικασία βαφής θα 

πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα τόσο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB-INTERNATIONAL για την 

ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση. 

Θα πρέπει να έχει αντιδιαρρηκτικά πιστοποιητικά καθώς πιστοποιητικά για 

αεροδιαπερατότητα,υδατοστεγανότητα, ανεμοπίεση και βαφή σε χρωματισμό επιλογής της 

επιβλέπουσας αρχής. 

 Ο υπολογισμός του U των κουφωμάτων έγινε βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017. Οι 

υπολογισμοί αυτοί δίνονται αναλυτικά στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την 

παρούσα μελέτη.     

Η επίβλεψη δύναται να ασκήσει οποιονδήποτε έλεγχο και να απαιτήσει οποιαδήποτε 

δοκιμή προς διαπίστωση της αρτιότητας της κατασκευής και εν γένει ποιότητας των εξ 

αλουμινίου κουφωμάτων, σύμφωνα προς τα ανωτέρω οριζόμενα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο 

απαραίτητο, μη αποκλειομένης της λήψεως δοκιμίων καταλλήλων διαστάσεων εκ των 

συνιστώντων μερών των ως άνω κουφωμάτων κατά το στάδιο της κατασκευής των και του 

ελέγχου της αντοχής των εις το Κεντρικό Εργαστήριο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, με 

φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει 

απροφασίστως πάσα προς τούτο εντολή της επιβλέψεως. 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών δεν 

ανταποκρίνονται προς τις προδιαγραφές άνευ ετέρας διαδικασίας θα κρίνονται τα σχετικά 

τμήματα ακατάλληλα και θα απορρίπτονται υπό της επιβλέψεως του αναδόχου όντος 

υποχρεωμένου σε αντικατάσταση αυτών δι άλλων,  αφού πληρούν τους όρους της αρχικής 

παραδοχής, χωρίς αυτή η αντικατάσταση να συνεπάγεται πρόσθετο αποζημίωση του 

αναδόχου και χωρίς να απαλλάσσεται ούτος της ευθύνης για την εμπρόθεσμο αποπεράτωση 

του έργου. 
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Τα κουφώματα τοποθετούνται εξωτερικά, και σε συνέχεια με τη θερμομόνωση σχεδόν σε 

όλα τα σημεία. Για τη μείωση των απωλειών από τις θερμογέφυρες που δημιουργούνται 

στους λαμπάδες, το ανωκάσι και το κατωκάσι, υπάρχει συνέχεια της θερμομόνωσης, κάθετα 

στους λαμπάδες, το ανωκάσι και το κατωκάσι των κουφωμάτων.  

 

8.2.1 Παράθυρα 

Τα παράθυρα θα είναι, μονόφυλλα ή δίφυλλα, συρόμενα (υπόγειο Α’) ανοιγόμενα ή 

προβαλόμενα (όπου έχουμε υαλοπετάσματα) ή σταθερά σύμφωνα με τους πίνακες 

κουφωμάτων και τα σχέδια μελέτης. Θα έχουν ειδικούς χωνευτούς μηχανισμούς ασφαλίσεως 

Ευρωπαϊκής προέλευσης και ειδική υποδοχή -χειρολαβή (χούφτα). 

Όλα τα εξωτερικά παράθυρα αλουμινίου θα φέρουν διπλούς θερμομονωτικούς 

υαλοπίνακες (ενεργειακό κρύσταλλο Low-e 4mm, διάκενο με ευγενές αέριο 12mm, laminated 

- κρύσταλλο 4mm + μεμβράνη ). (βλ. ειδική παράγραφο υαλοπινάκων). 

- Τα εσωτερικά παράθυρα μεταξύ γραφειακών χώρων για οπτική επικοινωνία και 

φωτισμό, θα είναι αλουμινίου, σε ύψος 90 εκατοστών από τη στάθμη του τελικού δαπέδου ή 

ύψος σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης,  σταθερά και θα φέρουν διπλούς 

υαλοπίνακες, οι οποίοι στις περιπτώσεις που προβλέπει η μελέτη θα μπορούν να 

πάρουν και εσωτερικές περσίδες, για οπτική απομόνωση. 

- Το είδος των κουφωμάτων καθορίζεται στους πίνακες κουφωμάτων της μελέτης. 

 

8.2.2 Θύρες 

Οι θύρες θα είναι μονόφυλλες η δίφυλλες, ανοιγόμενες. 

Οι θύρες των εισόδων - εξόδων προβλέπονται δίφυλλες, με πλαίσιο αλουμινίου και 

κρύσταλλα ασφαλείας διαφανή τύπου PVB 5.5 - 4 και σταθερά τμήματα από κρύσταλλα και αλουμίνιο 

του ιδίου τύπου σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. 

Όλες οι θύρες εξοπλίζονται με βαρέως τύπου εξαρτήματα ανάρτησης, ασφαλείας και 

λειτουργίας, από P.V.C. εξαιρετικής ποιότητας και Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και οι έξοδοι 

κινδύνου θα φέρουν μπάρα πανικού. Οι εσωτερικές θύρες στα όρια των πυροδιαμερισμάτων 

θα είναι πυράντοχες και θα φέρουν μηχανισμό επαναφοράς. 

Οι πόρτες των WC εκτός των εξαρτημάτων των κοινών θυροφύλλων θα έχουν ειδικές 

χειρολαβές που ασφαλίζονται από μέσα. 

 

8.3 Μεταλλικά Κουφώματα 

Θα κατασκευασθούν μεταλλικές πόρτες με ή χωρίς περσίδες και μεταλλικά 

παράθυρα με περσίδες. 
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Θα τοποθετηθούν κουφώματα μεταλλικά με διπλά τοιχώματα από λαμαρίνα 1,2 χιλ. 

Ο σκελετός των κουφωμάτων θα κατασκευασθεί από σίδηρο κουφωμάτων DKP 

συνήθους τύπου. 

Όλα τα κουφώματα θα είναι γαλβανισμένα συνολικά μετά την κατασκευή τους με 

θερμό γαλβάνισμα πάχους 60 mm, προβαμμένα με πολυεστερική πούδρα, με τελείωμα 

γκοφρέ, χρώματος γκρι-μπλέ σκούρο επιλογής του μελετητή. 

 

8.4 Ξύλινα Κουφώματα 

Εσωτερικές πόρτες 

Οι πόρτες θα κατασκευαστούν ανοιγόμενες από φορμάικα χρώματος της επιλογής της 

υπηρεσίας, θα υπάρχει φεγγίτης ή όχι, με τζάμι διαφανές ή αμμοβολισμένο στο επάνω μέρος 

ανάλογα με την χρήση και σύμφωνα με τα σχέδια και κατάλογο κουφωμάτων. 

Οι κάσσες όλων των εσωτερικών θυρών θα κατασκευασθούν μεταλλικές από στρατζαριστή 

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,2 χιλ. 

Στην επιφάνεια επαφής κάσας - φύλλου τοποθετείται επί της κάσας ελαστική λωρίδα για τη 

βελτίωση της ηχομόνωσης των χώρων. 

Το διάκενο της κάσας γεμίζεται λεπτόρευστο γαρμπιλομπετόν και  αριάνι. 

Οι κάσες θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο γαλβανισμένες συνολικά μετά την κατασκευή τους 

και προβαμμένες με πολυεστερική πούδρα. 

Τα φύλλα των πορτών είναι πρεσσαριστής κατασκευής πλήρη, ή με σταθερό 

υαλοστάσιο (όπου προβλέπεται), με κυψελωτό σκελετό από πήχεις λευκής ξυλείας, 

πρεσσαριστή επένδυση και στις δύο όψεις από MDF με μελαμίνη επιλογής της επίβλεψης 

και περιμετρικό πλαίσιο (περιθώριο) από μελαμίνη  

Θα φέρουν αμφίπλευρα φύλλο αλουμινίου 10 εκ., για προστασία στο κάτω μέρος 

(μπάζα). 

Τα εξαρτήματα λειτουργίας θα είναι ορειχάλκινα και οι κλειδαριές (όπου υπάρχουν) 

θα είναι τύπου YALE. 

 

8.5 Πυράντοχα Κουφώματα 

Θα τοποθετηθούν πυράντοχα κουφώματα σε θέσεις που υποδεικνύονται από τα 

σχέδια της μελέτης και σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων. 

Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς πυροπροστασίας με τον 

κατάλληλο δείκτη πυραντίστασης και θα συνοδεύονται από το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

πυραντοχής από τον προμηθευτή. 
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Όλες οι πυράντοχες θύρες θα είναι εφοδιασμένες με τα απαραίτητα εξαρτήματα 

λειτουργίας τους (χειρολαβές, μπάρα πανικού, κλειδαριές κ.λ.π.) τα οποία θα είναι ειδικής 

αντοχής. 

Όπου προβλέπεται υαλοπίνακας, θα είναι ειδικός πυράντοχος, με δείκτη 

πυραντίστασης ίδιο με του κουφώματος που ανήκει. 

Πυράντοχες θα είναι και οι διατομές των αλουμινίων στα υαλοστάσια στα όρια των 

πυροδιαμερισματων. Θα είναι ενισχυμένες αμφίπλευρα με κοιλοδοκούς. 

Κάθε θυρόφυλλο οριζόντιας εξόδου πρέπει να έχει διαφανή υαλοπίνακα (vision panel) 

χοπου να εξασφαλίζει ορατότητα προς την απέναντι πλευρά χωρίς να μειώνει την 

απαιτούμενη πυραντίστασητης πόρτας. ( βλεπε Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων 

2.1.8.6) 

 

8.6 Υαλοπετάσματα 

Τα μεγάλα κουφώματα των όψεων του κτιρίου θα είναι Υαλοπετάσματα με προβαλόμενα 

παράθυρα στα σημεία που υποδεικνύει η μελέτη και τα οποία δεν θα ξεχωρίζουν από τα 

σταθερά. 

Τα Υαλοπετάσματα αυτά φέρουν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 

ανακλαστικούς (καθρέπτες) και πυράντοχους στα όρια των πυροδιαμερισματων σύμφωνα με 

την μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. 

 

9. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

Οι υαλοπίνακες θα είναι διαφανείς, αδιαφανείς ή με αμμοβολή (σύμφωνα με τα σχέδια 

λεπτομερειών της μελέτης), μονοκόμματοι χωρίς ελαττώματα και η τοποθέτηση τους θα γίνει 

με τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή και απόλυτα ασφαλή. 

Όλα τα υαλοστάσια των εξωτερικών κουφωμάτων θα είναι διπλοί θερμομονωτικοί 

ηχομονωτικοί ανακλαστικοί ασφαλείας υαλοπίνακες (ενεργειακό κρύσταλλο Low-e 4mm, 

διάκενο με ευγενές αέριο 12mm, laminated - κρύσταλλο 4mm + μεμβράνη ) με επιμελή 

κατασκευή της συγκόλλησης μεταξύ τους σε μεταλλικό πλαίσιο και της προστασίας από την 

εσωτερική υγρασία εκ των οποίων ο εξωτερικός θα είναι φυμέ. Ug<1.80W/m2k, g<60% 

Οι υαλοπίνακες των εσωτερικών θυρών (όπου προβλέπεται) θα είναι μονοί, πάχους 

τουλάχιστον 4 χιλ. εκτός εάν η πόρτα είναι πυράντοχη οπότε ο υαλοπίνακας θα είναι 

πυράντοχος. 

Στα εξωτερικά παράθυρα των χώρων υγιεινής θα τοποθετηθούν κρύσταλλα 

αμμοβολής εσωτερικά. Στους χώρους υγιεινής θα τοποθετηθούν επίσης καθρέπτες πάχους 

περίπου 6 χιλ. διαστάσεων (0,60Χ0,80μ.) ή εκτός αν ορίζεται αλλιώς σε σχέδια λεπτομερειών 
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10. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

 Ψευδοροφές γυψόπλακων 

προβλέπονται ψευδοροφές από γυψόπλακες  ενδεικτικού τύπου ARMSTRONG - 

MICRO LOOK - STEP διαστάσεων 600x600x16 χιλ. με πατούρα λευκού χρώματος, με 

σκελετό από γαλβάνιζε λαμαρίνα . 

 Κ.2 Ψευδοροφή από γυψοσανίδα 

θα τοποθετηθούν ψευδοροφές από γυψοσανίδα απλή ή άνθυγρη (σε χώρους υγιεινής) 

σε μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από τα κύρια και δευτερεύουσα προφίλ (οδηγούς). 

 Κ.3 Ψευδοροφές μικτής κατασκευής 

Χρησιμοποιείται συνδυασμός ψευδοροφής από γυψοσανίδα και πλακών ορυκτών ινών με 

τις ίδιες προδιαγραφές που αναφέρονται πιο πάνω. 

 Όλες οι ψευδοροφές (είδος, θέση) περιγράφονται αναλυτικά στα ειδικά σχέδια της 

μελέτης. 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 

 30 

11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

11.1 Εξωτερικές μεταλλικές θύρες εισόδων. 

α) Κάσσα. Αποτελείται από διατομή στραντζαριστής λαμαρίνας γαλβανιζέ πάχ. 2 ΜΜ και 

διαστ. 1,20Χ60 επί της οποίας ηλεκτροσυγκολλούνται δύο στραντζ.διατομές 20Χ40 ως στο 

σχ.λεπτ.εμφαίνεται. Η στήριξη της κάσσας επί του εμφανούς σκυ8ροδέματος γίνεται με 

τζινέτια ανά 40 εκ. Εντοιχισμένα. 

β) Θυρόφυλλα ανοιγόμενα. Αποτελούνται από σκελετό εκ σωλήνων στραντζαριστής 

λαμαρίνας 40Χ40 ΜΜ πλήρωση των κενών του σκελετού δια πριονιδίων και επένδυση των 

δύο όψεων δια φύλλου λαμαρίνας γαλβανιζέ  πάχους 1,5 ΜΜ. Οι ενώσεις των φύλλων 

λαμαρίνας θα γίνονται κατακόρυφα. Εις τα άκρα των δύο φύλλων τοποθετούνται 

ηλεκτροσυγκολλητές δύο σιδηρές λάμες 20Χ30 ΜΜ αντίστοιχα για το σταμάτημα των 

φύλλων. Επίσης η χειρολαβή θα είναι από ξύλο δεσποτάκι 6Χ6Χ2,00 με ανάλογο βερνίκι, με 

σχετικές στηρίξεις, τζάμι οπλισμένο και καϊτια,  σύμφωνα με το σχέδιο της επίβλεψης. 

Ενδιάμεσα  θα υπάρχει τζάμι οπλισμένο όπως στα σχέδια και κιγκλίδωμα σιδερένιο. 

γ) Μεντεσέδες. Θα τοποθετηθούν βαρέως τύπου (γύφτικοι) τέσσερις ανά φύλλο, ισχυράς 

κατασκευής. 

δ) Σιδερένιο κουτί κλείθρου (ταμπακιέρα) θα είναι καταλλήλων διαστάσεων προς υποδοχή 

του κλείθρου. 

ε) Κλείθρα. Θα τοποθετηθούν κλειδαριές, ασφαλείας τύπου  YALE, κατόπιν εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας. Επίσης θα τοποθετηθούν μηχανισμοί σταθεροποιήσεως και κινήσεως των 

φύλλων εγκρίσεως της υπηρεσίας. 

Ητοι όλα τα πιο πάνω μετά των μικροϋλικών στερεώσεως, αναρτήσεως επί τόπου και 

εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των 

εξαρτημάτων και των μηχανισμών ασφαλείας, κινήσεως των φύλλων, κλειδαριές κλπ. 

Κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

στ)Περιμετρικά στην κάσσα και στην επιφάνεια επαφής με το φύλλο θα κολληθεί ελαστικό 

παρέμβυσμα για την απορρόφηση του δημιουργούμενου κατά το κλείσιμο της θύρας 

θορύβου.  

 

11.2 Κιγκλιδώματα 

Κιγκλιδώματα τοποθετούνται στα κλιμακοστάσια, πίσω από τα υαλοπετάσματα της 

πρόσοψης στους ορόφους, και στους υπαίθριους χώρους και βεράντες. Κιγκλίδωμα 

τοποθετείται επίσης και στη δυτική και νότια περίφραξη. 

Τα κιγκλιδώματα όλων των εσωτερικών κλιμακοστασίων καθώς και κατά μήκος των 

προσόψεων των γραφείων μπροστά από τα υαλοπετάσματα των όψεων είναι σιδηρές 

κατασκευές, όπως φαίνονται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης. 
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Θα είναι βαμμένα με εποξειδικό αντισκωριακό μίνιο και οι τελικές επιφάνειες θα είναι 

χρώματος γκρι σκούρο, επιλογής του μελετητή. 

Τέλος όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα πρέπει να έχουν άριστη συναρμογή και θα 

κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες της 

επίβλεψης. Επίσης όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα είναι βαμμένες με εποξειδικό 

αντισκωριακό μίνιο και οι τελικές επιφάνειες θα είναι χρώματος γκρι σκούρο επιλογής του 

μελετητή. 

 

11.2.1 Κιγκλιδώματα αύλειου χώρου 

α) Προβλέτεται αποξήλωση  και φύλαξη των παλαιών κιγκλιδωμάτων και επανατοποθέτηση 

τους στα νέα τοιχία περίφραξης 

β) κατασκευή  σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην περίφραξη  όπως στα σχέδια.  

γ)Στην κατασκευή  σιδηρών θυρών ηλεκτροκίνητων αυλείων χώρων  όπως στα σχέδια 

δ) Όλα τα τα κιγκλιδώματα της περίφραξης θα βαφτούν. 

ε) Προστατευτικά κιγκλιδώματα τοποθετούνται σε θέσεις εισόδων, και στα cour anglaise του 

αυλείου  χώρου ή όπως φαίνονται στα σχέδια και με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

11.2.2 Κιγκλιδώματα κτιρίου 

α) Στην κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων για όλες τις κλίμακες και τα πλατύσκαλα   

εξωτερικά, με σχέδια της Υπηρεσίας, σύμφωνα με σχέδια λεπτομερειών. 

β) Κλειθροχειρολαβές της εκλογής της Υπηρεσίας 

γ) Στην κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων όπωε φαίνεται στις όψεις με επικάλυψη φύλλων 

πολυκαρβονικών. (σχέδιο όψης). 

δ) Πάγκοι εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα  (ίνοξ) πάχ. 1,5  , οποιωνδήποτε διαστάσεων 

και για οποιονδήποτε σκοπό (χώρων ακαθάρτων, εργασίας, εργαστηρίων, αποστείρωσης, 

χειρουργείων, συντήρησης εξοπλισμού). 

ε) Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους διατομών 16Χ16mm απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 

ράβδους στις όψεις του κτιρίου και στα παράυθρα Α’ υπογείου σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της υπηρεσίας. 

Ζ) Σχάρες σιδερένιες στο κουραγκλέ αυλής και σχάρες απορροής υδάτων σε πλάτος 0,40μ. 

και 0,25μ. σύμφωνα με τα σχέδια της κάτοψης του Α’ υπογείου και τις υποδείξεις της 

υπηρεσίας. 
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12. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 

12.1 Σιδηρές σχάρες απορροής ομβρίων υδάτων  

Κατασκευή σιδηρών εσχαρών καναλιών αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων ανοιγμένων 

από λάμες πάχους 40Χ5 ΜΜ ανά αποστάσεις 2 εκ. εντός πλαισίων γωνιακών 

45Χ45Χ5 ΜΜ, σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής λεπτομερειών και τις θέσεις που 

φαίνονται στη μελέτη. 

12.2 Γωνιόκρανα 5Χ5Χ0,2 εκ γαλβανισμένης λαμαρίνας ή πλαστικά χρωματισμένης, με 

γωνίες αιχμηρές ή πομπέ θα τοποθετηθούν σε όλες τις επιχρισμένες ελεύθερες ακμές 

και σε ύψος 1,60 μ. από του δαπέδου και πριν την κατασκευή του επιχρίσματος. 

12.3 Κατασκευή σιδηρού κιγκλιδώματος τοποθετουμένου σε όλα τα παράθυρα των χώρων 

των ορόφων σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών, που θα δοθούν από την επίβλεψη. 

12.4 Κατασκευή κλίμακων εσωτερικών που συνδέουν τους ορόφους μεταξύ τους μέχρι το 

δώμα για την πρόσβαση και στην  τελευταία ταράτσα σύμφωνα με σχέδια. 

12.5 Κουπαστή κλιμάκων πλατύσκαλων και εξώστη τοποθετείται επί των στηθαίων και 

τοίχων αυτών, (ο αναβάτης σκάλας θα έχει δύο χειρολισθήρες κάθε φορά, δεξιά και 

αριστερά  κατά μήκος των κλιμάκων και των πλατυσκάλων) αποτελούμενη από  κατά 

μήκος σιδηροσωλήνα χρώματος, επιλογής του μελετητού διαμ.Φ 1,5’’ στηριζόμενης  σε 

κατακόρυφα τεμάχια  σωλήνα  Φ 1’’ ανά αποστάσεις 60 εκ. Τα τεμάχια των 

κατακόρυφων σωλήνων στερεώνονται επί των στηθαίων και τοίχων το δε σημείο 

στηρίξεως καλύπτεται με σιδηρά ροζέτα  Φ50 εκ. Και πάχους 5 ΜΜ. Για την επίτευξη 

καμπύλων τμημάτων της κουπαστής και των κατακόρυφων τεμαχίων θα 

χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια σωλήνων και η σύνδεση αυτών θα γίνει με 

ηλεκτροσυγκόλληση. 

12.6 Η κατασκευή καθιστικών πάγκων, αυλής,  αποδυτηρίων κλπ  σύμφωνα με το σχέδιο 

λεπτομέρειας   και αποτελούμενες από πλαίσια εκ σιδηροσωλήνων μαύρων 2’’ και 

τοποθετούμενα ανά αποστάσεις ως το σχέδιο της μελέτης και συνδεομένων μεταξύ 

των στο κάτω μέρος με κατά μήκος σιδηροσωλήνα 2’’ και στο επάνω μέρος με τρεις 

κατά μήκος λάμες  40/3 ΜΜ. Οι συνδέσεις των λαμών και σιδηροσωλήνων θα γίνουν 

με ηλεκτροσυγκόλληση, στις γωνίες δε των πλαισίων θα χρησιμοποιηθούν ειδικά 

καμπύλα τεμάχια. 

12.7 Πινακίδες: 

Ο τίτλος της νέας πτέρυγας, στις εισόδους του κτιρίου, όπως φαίνεται στα σχέδια και 

στην είσοδο αυλής από οδό Σβάρτς, θα είναι φτιαγμένος από ανεξάρτητα μεταλλικά 

στοιχεία  βαμμένα ηλεκτροστατικά  . στερεωμένα στην τοιχοποιία, με ακριβές μέγεθος 

και σχήμα σύμφωνα με τα σχέδια και  τις οδηγίες της επίβλεψης. Εξωτερικά ο τίτλος θα 

είναι φτιαγμένος πέντε φορές και όπως φαίνεται στα σχέδια των όψεων. Όλο το κτίριο 
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θα έχει εσωτερικά πινακίδες σε όλες τις πόρτες, σύμφωνα με τις περιγραφές του 

τιμολογίου, σχεδιαγράμματα λειτουργίας δίπλα από τις εξόδους, σχεδιασμένα σε 

υπολογιστή και περασμένα σε κορνίζα, όπως και πινακίδες στις δύο 2 νέες  εισόδους,  

και στη 3η που θα ανακαινισθεί σε σχέδια,  χρώματα και υλικά πινακίδων της απολύτου 

εκλογής της επίβλεψης. 

12.8 Σιδηρούς σκελετός για την κατασκευή στεγάστρου στην είσοδο της νέας πτέρυγας και 

επικάλυψη  με πολυκαρβονικά φύλλα, σύμφωνα με σχέδια λεπτομέρειας. 

12.9 Υδρορροές από σωλήνες σιδερένιες  Φ10, Φ150 ή Φ200 θα τοποθετηθούν περιμετρικά  

ή εσωτερικά του κτιρίου, μέχρι το έδαφος όπου φαίνεται στα σχέδια και όπου αλλού 

κριθεί ότι χρειάζεται. 

12.10  Ντερέδες από λαμαρίνα, πλάτους 1-3,5 μ. και σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες 

της επίβλεψης, θα τοποθετηθούν περιμετρικά του δώματος, όπου χρειαστεί. 

12.11 Τοποθέτηση μεταλλικού ρολού ασφαλείας με ηλεκτρικό μηχανισμό, σχεδίου και 

χρώματος της απολύτου επιλογής της επίβλεψης, στην εξωτερική πόρτα του ισογείου 

της νέας πτέρυγας επί της οδού Ερυθρού Σταυρού. 

12.12 Η κατασκευή περσίδων στις ειδικές κατασκευές-αγωγούς, εξαερισμού υπογείου, 

σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

12.13 Σιδηρές κάσες σε όλες τις εσωτερικές πόρτες, όπως φαίνονται στα σχέδια.  

12.14 Σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου στα εσωτερικά ανοίγματα (γραφείων κλπ) και 

κιγκλιδώματα αλλαγής φορείων. 

 

13. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ερμάρια χώρων υγιεινής και βοηθητικών χώρων 

Τα ερμάρια όλων των χώρων (όπως προβλέπονται από τα σχέδια) , χώρων υγιεινής , 

θαλάμων, γραφείων, αρχείων  κ.τ.λ. των θα κατασκευαστούν από MDF με επικάλυψη λευκής 

μελαμίνης και στις δύο όψεις πάχους 19 mm όσον αφορά τα ράφια, τα χωρίσματα και τα 

κουτιά. Τα φύλλα των ντουλαπιών θα κατασκευαστούν από τυποποιημένα φύλλα MDF με 

επένδυση μελαμίνης . 

Για όλες τις κατασκευές ο ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα που θα εγκριθούν από 

τον μελετητή και τον επιβλέποντα. Ο πάγκος εργασίας θα είναι τύπου duropal πάχους 40 

χιλιοστών. 

Οι πλάτες των ντουλαπιών θα είναι κατασκευασμένες από M.D.F. με επένδυση 

μελαμίνης και στις δύο όψεις. 

Τα πορτάκια θα έχουν αυτόματους μεντεσέδες ανοξείδωτους χωνευτούς μεταλλικούς. Οι 

πλάγιες και η πίσω κατακόρυφη πλευρά του συρταριού θα είναι πάχους 2 εκ. και η βάση θα 
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είναι από ειδικό μελαμινούχο υλικό. Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι πλαστικοί αθόρυβοι με 

αυτόματο σταμάτημα στο πλήρες άνοιγμα. Οι χειρολαβές θα είναι ανοξείδωτες επιλογής του 

επιβλέποντος μηχ/κού. 

Τα ερμάρια στους βοηθητικούς χώρους των ορόφων θα είναι ανάλογα του κυλικείου με 

φύλλα ντουλαπιών που θα κατασκευαστούν από τυποποιημένα M.D.F. με επικάλυψη 

μελαμίνης επιλογής του μελετητή. 

 

13.1 Ξυλουργικά 

Εκτός των προβλεπομένων ξυλίνων θυροφύλλων  που περιγράφονται στο Γενικό Κεφάλαιο 

"κουφώματα γενικά", προβλέπονται και οι πιο κάτω ξυλουργικές εργασίες: 

13.1.1.  Ερμάρια τοίχου και δαπέδου στους θαλάμους, στα αποδυτήρια, στα εφημερεία 

ιατρών, στις στάσεις των αδερφών, στους χώρους εξέτασης και θεραπείας, ύψους 

0,85μέτρων. 

Η κατασκευή των ερμαρίων αυτών θα γίνει, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης από M.D.F. 16 και 22 ΜΜ με επικάλυψη μελαμίνης χρώματος της απολύτου 

επιλογής της επίβλεψης και σόκορα PVC πάχους 0,5 εκ. Επιπλέον ξύλινα στοιχεία 

από ανιγκρέ, σύμφωνα με τα σχέδια. Θα τοποθετηθούν μεντεσέδες κρυφοί Ιταλικού 

τύπου μετά από έγκριση της επίβλεψης.  

13.1.2.  Στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης θα τοποθετηθεί γυψοσανίδα   

πάχους 12,5 ΜΜ  για την κάλυψη των ηλεκτρικών πινάκων με σχετική πόρτα από 

γιασενίτ με επικάλυψη μελαμίνης χρώματος της επιλογής της επίβλεψης και σόκορο 

PVC 2 mm. Η στήριξη αυτής θα γίνει επάνω σε σκελετό αλουμινίου.  

13.1.3.  Η κατασκευή της επάνω και πλάγιας επιφανείας των καθιστικών πάγκων αυλής, 

αποδυτηρίων ιατρών και νοσοκόμων (κατασκευαζομένων από σιδηροσωλήνες) 

σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών , από ξυλεία φουρνιστή οξυάς πάχ. 5 εκ. 

Επί της κάτω επιφανείας του ξύλου θα δημιουργηθούν τρεις εσοχές 40/2 ΜΜ 

προκειμένου να πατήσουν οι σιδηρές λάμες. 

13.1.4 Στα κάθε  φύσεως περιγραφόμενα ερμάρια θα τοποθετηθούν  μεντεσέδες τύπου 

«κουφοί» Ιταλικού τύπου, εγχώριας προελεύσεως, πλήρεις μεταλλικοί. Θα 

τοποθετηθούν δύο τουλάχιστον εις έκαστο φύλλο ύψους έως 60 εκ. 

13.1.5 Οι ντουλάπες στα δωμάτια των ασθενών, σε αποδυτήρια προσωπικού, και σε ολους 

τους άλλους χώρους σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας θα είναι από μελαμίνη και 

θα έχουν ύψος έως την οροφή, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

13.1.6 Φάσες επί του τοίχου θα τοποθετηθούν διπλά άγκιστρα ανοξείδωτα επιχρωμιωμένα 

εκλογής της επιβλέψεως ανά 15 εκ. 
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13.1.7 Τοποθέτηση συνθετικού πάγκου πλάτους 60 εκ. σε όλα τα ερμάρια που φαίνονται 

στα σχέδια. 

13.1.8 Κατασκευή και τοποθέτηση καθιστικών πάγκων αυλής σύμφωνα με τα σχέδια 

κατασκευής λεπτομερειών και τις θέσεις που φαίνονται στη μελέτη. 

 

14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ WC AMEA 

Οι τοίχοι του WC θα είναι α) επενδυμένοι μέχρι ύψους 2,40 μ με πλακίδια πορσελάνης 

(0,20Χ0,20 μ.) ή άλλων διαστάσεων μέχρι ύψους 2,40 μ.  της απολύτου επιλογής της 

επίβλεψης. Τα είδη υγιεινής θα είναι ειδικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις λεπτομερείς 

οδηγίες της επίβλεψης και των οδηγών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το WC AMEA  θα περιλαμβάνει 

ειδική λεκάνη με το αντίστοιχο καπάκι της, ειδικό νιπτήρα και καθρέφτη μεταβαλλομένων 

κλίσεων, μπαταρία αναμεικτική, δύο χειρολαβές σπαστές , ράφι (1500Χ250Χ24), κουδούνι 

κινδύνου με κορδόνι περασμένο περιμετρικά του δαπέδου σε απόσταση 20 εκ. 

Η πόρτα θα έχει ειδική λαβή, θα είναι ανοιγόμενη προς τα έξω ή συρόμενη (σύμφωνα με τα 

σχέδια) και θα έχει παραθυράκι 20Χ20 εκ. στην επάνω δεξιά  γωνία με τζάμι αμμοβολισμένο 

ή διαμαντέ σχεδίου επιλογής της επίβλεψης. Επίσης, το  WC θα περιλαμβάνει και τα ειδικά 

αξεσουάρ (χαρτοθήκη, πετσετοθήκες (2), άγκιστρα (2), σαπουνοθήκη). 

Κάθε W.C., ειδικό ή απλό, θα περιλαμβάνει χαρτοθήκη και για κάθε νιπτήρα μια 

σαπουνοθήκη, 1 άγγιστρο και καθρέφτη 80Χ1.00 μ. Τα W.C. στην παιδοχειρουργική κλινική  

θα έχουν λεκάνη χαμηλή, καθώς και νιπτήρα χαμηλό, ειδικά για νήπια,  

Κάθε νιπτήρας θα έχει μήκος τουλάχιστον 60 εκ. 

 

15. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

α) Γενικώς οι αποχρώσεις και ο συνδυασμός των χρωμάτων του κτιρίου σε οποιαδήποτε 

επιφάνεια και έκταση, εσωτερικώς και εξωτερικώς, θα είναι της απολύτου εκλογής της 

επίβλεψης. 

β) Η χρήση  χρωμάτων κάθε είδους και ποιότητος ως κατωτέρω περιγράφονται δυνατόν να 

είναι βασική αυτούσια η συνδυασμός, για την επίτευξη του επιθυμητού χρώματος  με την 

υπόδειξη και απόλυτη εκλογή του επιβλέποντα (μελετητού). 

γ) Οι χρωματισμοί θα γίνονται κατόπιν δειγμάτων τα οποία θα φυλάσσονται και θα 

προσυπογράφονται υπό του επιβλέποντος ώστε να αποτελούν αντικειμενικό κριτήριο, δια 

την κατασκευή και παραλαβή των χρωματισμών. Τυχόν μικροτροποποιήσεις  δοθέντων 

των ως άνω αποχρώσεων θα  εκτελούνται υποχρεωτικά υπό του αναδόχου και δεν 

αποζημειούται ιδιαιτέρως δια τας τροποποιήσεις των αποχρώσεων που θα είχαν 

οριστικοποιηθεί ως άνω. 
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δ) Με τσιμεντόχρωμα  ακρυλικής βάσεως μετά από προηγούμενο αστάρωμα, σε  δύο 

τουλάχιστον ή εφόσον απαιτείται, περισσότερες στρώσεις μέχρις επιτεύξεως απολύτου 

ομοιοχρωμίας, θα χρωματισθούν όλες οι  εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων ή ορόφων του  

κτιρίου. Τα  επιχρίσματα θα πλυθούν προηγουμένως και μετά θα βαφούν. 

ε) Με πλαστικό επί σπατουλαριστής επιφάνειας  προβλέπονται  όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι 

γραφείων.  Οι οροφές απάντων των ως άνω χώρων όπως και οι αποθήκες θα βαφούν με 

απλό πλαστικό χρώμα. 

στ) Με απλό πλαστικό επί τοίχου θα βαφούν όλες οι αποθήκες, το λεβητοστάσιο , η αποθήκη 

καυσίμων, ΔΕΗ,  

ζ) Με ριπολίνη στιλπνή ή ΝΤΕΜΙΜΑΤ με  διπλό  σπατουλάρισμα θα χρωματισθούν τα 

ξύλινα θυρόφυλλα ως και όλες εν γένει οι επιφάνειες των ξυλίνων κατασκευών που δεν 

έχουν επικάλυψη φορμάικα 

η) Με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ μετά προηγούμενον σπατουλάρισμα θα χρωματισθούν όλες οι 

επιφάνειες των σιδηρών θυρών-κασσών και περσιδωτών θυροφύλλων. 

θ) Με δύο στρώσεις βερνικίου θα επικαλυφθούν οι ξύλινες κρεμάστρες. 

ι) Με υδροχρωματισμό προβλέπεται να χρωματισθούν οι επιχρισμένοι τοίχοι άνωθεν των 

πλακιδίων στους χώρους υγιεινής. 

κ) Γενικά, θα βαφεί όλη η εξωτερική επιφάνεια, με ανόργανο έγχρωμο επίχρισμα 

σιλικονούχας βάσης από ρητίνες σε υδατικό διάλυμα, με υψηλή υδατοαποθητικότητα που 

δημιουργεί “αυτοκαθαριζόμενες” επιφάνειες, υψηλής διαπνοής, καλής ελαστικότητας και 

μεγάλης αντοχής στους ρύπους, σε απόχρωση  της απολύτου εκλογής της επίβλεψης 

(βλ.μονώσεις).    

λ) Επίσης, θα βαφούν  με ελαιόχρωμα  και τα κιγκλιδώματα της αυλής, των παραθύρων και 

οι υδρορροές. 

μ) Όλες οι επιφάνειες των τοίχων των διαδρόμων και χώρων νοσηλείας από το Α΄ υπόγειο 

έως το δώμα θα βαφούν με ριπολίνη σατινέ μετά από προηγούμενο σπατουλάρισμα. 
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16. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Όλοι οι χώροι θεωρούνται θερμαινόμενοι χώροι, οπότε οφείλουν να είναι θερμομονωμένοι. 

Όλες οι μονώσεις σε όλες τις επιφάνειες φέρουν θερμομονωτικό υλικό πάχους 10εκ. πλην 

των λαμπάδων φέρουν θερμομονωτικό υλικό πάχους 3εκ . 

Ο φέρων οργανισμός και οι τοιχοποιίες πλήρωσης του κτηρίου φέρει θερμομόνωση 

εξωτερικά. Οι οροφές θα θερμομονωθούν από την άνω παρειά, ενώ το δάπεδα θα 

θερμομονωθούν στην κάτω παρειά τους. 

 

α) Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου  θα μονωθούν με σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων  

με πλάκες διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης πάχους 10cm και σιλικονούχο 

επίχρισμα επί δομικών στοιχείων (τοιχωμάτων, μετώπων δοκών, κλπ),πιστοποιημένο 

από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ΕΤΑ-10/2005 κατά ETAG 004:2011 και 

συμπεριφορά στη φωτιά B-s2 d0 Euroclass E κατά EN 13501-1:2000. 

     Μεταξύ των δύο δρομικών πλινθοδομών (εξωτερική τοιχοποιία) θα υπάρχει κενό πάχους 

5cm, σύμφωνα με τη μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ. 

β) Στους τοίχους από μπετόν και σε όλα τα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα θα τοποθετηθεί  

σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων  με πλάκες διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης 

πάχους 10cm και σιλικονούχο επίχρισμα, ως περίπτωση (α). 

γ) Στην οροφή του τελευταίου ορόφου  θα τοποθετηθεί επάνω από το μπετόν, περλιτόδεμα 

για την επίτευξη κλίσεων και  εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 10 εκ. όπως και στην 

οροφή ισογείου, όπου υπάρχει υποχώρηση του Α΄ορόφου (οδός Σβαρτς).  

Δ) στην οροφή (pilotis) επί της οδού Σβαρτς, θα τοποθετηθεί κάτω από την πλάκα οροφής 

εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 10εκ 

Ε) στους λαμπάδες θα εφαρμοστεί σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων με πλάκες 

διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης πάχους 3cm και σιλικονούχο επίχρισμα, κατά τα 

λοιπά με χαρακτηριστικά, ως περίπτωση (α). 

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας για τις πλάκες διογκωμένης γραφιτούχας 

πολυστερίνης είναι λ<=0,031 w/(mk). Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας για τις 

πλάκες  εξηλασμένης πολυστερίνης είναι λ=0,031 w/(mk).  

16.1) Η στεγανοποίηση των τοιχίων του υπογείου 

  θα γίνει ως εξής: 

1. Στο σκυρόδεμα των περιμετρικών τοιχίων, των υποστυλωμάτων και του δαπέδου πριν 

από την έγχυση θα προστεθεί στεγανοποιητικό υλικό μάζας του σκυροδέματος σε 

αναλογία 1 KG στεγανοποιητικού υλικού ανά σάκο τσιμέντου με μείωση της ποσότητας   

νερού του σκυροδέματος κατά ποσοστό 10%. Η προσθήκη και ανάμιξη του υλικού σε  

σκόνη θα γίνεται επί τόπου του έργου στην βαρέλα. 
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2. Προσεκτικός καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας, εξομάλυνση υπαρχουσών 

μικροανωμαλιών και απομάκρυνση τυχόν προεξοχών από «φουρκέτες» του σιδηρού 

οπλισμού. 

3. Επίχριση της περιμετρικής εξωτερικής επιφάνειας του υπογείου με τσιμεντοκονία των 

600 KGR τσιμέντου για την ομαλοποίηση της επιφάνειας. 

4.  Επάλειψη επί της καθαρής και στεγανής επιφάνειας της τσιμεντοκονίας με τσιμεντοειδές 

στεγανοποιητικό υλικό με αναλογία νερού προς υλικό 1:6 σε τρεις αλλεπάλληλες 

στρώσεις. 

5. Επένδυση των τοιχείων περιμετρικά με ασφαλτόπανο (βλ. σχέδιο λεπτομέρειας) 

6. Τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης 10 εκ, 

7. τοποθέτηση γεωυφάσματος 

8.  Επίχωση περιμετρικά με καθαρή κροκάλα. 

9. τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης 10 εκ, επί πλάκας δαπέδου σε επαφή με φυσικό 

έδαφος.  

 

16.2 Μόνωση δώματος. 

Περιλαμβάνει: 

Σύστημα θερμομόνωσης και υγρομόνωσης δώματος, με πλάκες από αφρώδους 

εξηλασμενης πολυστερίνη πάχους 10εκ., που αποτελείται - περιλαμβάνει : 

α) Επιμελή καθαρισμό των επιφανειών, απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιές, έλαια, κ.λπ. 

β) Φράγμα υδρατμών 

γ) Τοποθέτηση των πλακών αφρώδους εξηλασμενης πολυστερίνης, πάχους 10 cm, 

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,031 W/mK, με σταυρωτή τοποθέτηση, βάρους 

περίπου 17 kg/m3, με θιξοτροπική κόλλα ενός συστατικού μεγάλης ελαστικότητας και 

πρόσφυσης, με ενίσχυση της στερέωσης συμπληρωματικά με εκτονούμενα πλαστικά 

βύσματα. 

δ) Εφαρμογή αποστραγγιστικής μεμβράνης- γεωυφάσματος βάρους 280 gr/m2, 

εφελκυστικής αντοχής 15 kΝ/m 

ε) Εφαρμογή κισσηροδέματος κατηγορίας C20/25 μέσου πάχους 5εκ. 

στ) Ασφαλτόπανα βάρους >=2,50 kg/m3 με επικάλυψη τουλάχιστον 30εκ, γύρισμα του 

ασφλατόπανου στο στηθαίο, γύρισμα του ασφαλτόπανου (εάν είναι δυνατό έως την 

εσωτερική πλευρά) σε όλες τις κατακόρυφες απολήξεις 
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Το δώμα της νέας πτέρυγας θα είναι επισκέψιμο και βατό, με τελική επικάλυψη 

βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου στην στάθμη Α΄ και Δ΄ ορόφου και ελαφρού τύπου 

στην τελευταία στάθμη. 

 

16.3 Κατασκευή προπετασμάτων  

Περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση βενετικών στοριών στα παράθυρα εσωτερικά 

και εξωτερικά, χρώματος και υλικού της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας σε όσους χώρους 

της νέας πτέρυγας ορίζονται από την μελέτη. 

Προπετάσματα οπτικής απομόνωσης σε θαλάμους νοσηλείας ή εξεταστήρια ή όπου 

αλλού απαιτούνται, όπως ορίζονται στα σχέδια της μελέτης. 

Προπετάσματα αδιαφανή – ρολά  θα τοποθετηθούν στα παράθυρα χειρουργείων και 

ενδοσκοπήσεων.  

Προπετάσματα υφασμάτινα (κουρτίνες) σε όλους τους θαλάμους νοσηλείας και γραφεία ή 

όπου αλλού ορίζεται από τα σχέδια. 
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17. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

18.1 Κατασκευή ρολών ασφαλείας (πατζούρια) 

Περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση ρολών αλουμινίου εξωτερικά των παραθύρων 

των εφημερείων στο δώμα. 

18.2 Ηχοαπορροφητικά πετάσματα 

Θα τοποθετηθούν στο δώμα, περιμετρικά των κλιματιστικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης 

18.3 Αντικραδασμικές βάσεις κλιματιστικών μηχανημάτων 

Αυτές θα τοποθετηθούν στο δώμα, για να απορροφήσουν τους κραδασμούς  των 

κλιματιστικών μηχανημάτων, ώστε να μην μεταδίδονται στο υπόλοιπο κτίριο. 

Οι δύο ψύκτες θα τοποθετηθούν επάνω σε 16 τεμάχια (8+8) από ελαστικό 

αντικραδασμικό εφέδρανο από ειδικό ελαστικό (κόκκινο χρώμα), σε διαστάσεις 50 Χ 25 cm. 

Από τις κεντρικές μονάδες, οι τέσσερις (4) μεγαλύτερες θα τοποθετηθούν επάνω σε 24 

τεμάχια ( 4Χ6 τεμάχια) ελαστικού εφέδρανου (μπλέ χρώμα) με μεταλλικό γαλβανισμένο ειδικά 

διαμορφωμένο κάλυμμα που θα εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και  θα 

προστατεύει το ελαστικό απο την ηλιακή ακτινοβολία.  

Οι δύο μικρότερες κεντρικές μονάδες θα τοποθετηθούν επάνω σε οκτώ (8) τεμάχια (2Χ4 

τεμάχια). Έκαστο των 32 εφέδρανο έχει εξωτερική διάσταση  ελαστικού 12,50Χ12,50 cm και 

εξωτερική διάσταση καλύματος 13,30Χ13,30 cm. 

 

18. ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Για την κάλυψη των αρμών διαστολής στο δάπεδο, στους κατακόρυφους τοίχους και στις 

οροφές, χρησιμοποιούνται μεταλλικές εξειδικευμένες βιομηχανικές κατασκευές ενδεικτικού 

τύπου (MIGUA), ανάλογα με το είδος, τη θέση και το πλάτος του αρμού, για να εξασφαλίζεται 

αφ' ενός η πλήρης στεγανότητα, αφ' ετέρου δε ή αντοχή σε πιέσεις, μηχανικές κρούσεις, 

κ.λ.π. 

Για τους εξωτερικούς αρμούς διαστολής χρησιμοποιείται σαν σφραγιστικό υλικό ακριλική 

μαστίχη τύπου LD 702. 

Για την εφαρμογή των μαστιχών πρέπει να εκτελεσθούν οι πιο κάτω εργασίες: 

 Επιμελής καθαρισμός του αρμού. 

 Προεπάλειψη με primer (διάλυμα μονομερούς πολυουρεθάνης). 

 Εφαρμογή της μαστίχης με πιστολέτο. 

Μετά την πήξη της μαστίχης οι εμφανείς αρμοί θα βάφονται στο χρώμα του 

τοίχου με βερνικόχρωμα ή πλαστικό χρώμα. 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους αρμούς που διασχίζουν κατακόρυφα τις κύριες 

όψεις του κτιρίου. Οι αρμοί αυτοί θα διαμορφωθούν με απολύτως κατάλληλα και 

εξειδικευμένα τεμάχια για κάθε περίπτωση (τύπου Couvraneuf ή Migua ή άλλου, με ανάλογες 

προδιαγραφές). 

 

Όλα τα υλικά πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση 

στη Διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά τους ή και 

κατάλληλο δείγμα. Η επίβλεψη δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του υλικού, 

εφόσον δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί. Για το έργο θα πρέπει να τηρείται με ευθύνη 

της αναδόχου Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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 ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΒΑÏΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ    

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
                        ΒΑÏΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ                                                             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ Α.Π.315464/08-08-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ 



ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α/Α :  1/156 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  
 
  
 
 
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 

     ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α/Α :  2/156 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
 
 
 

1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ .......................σελ.  3 
2. ΥΔΡΕΥΣΗ............................................................................σελ. 61 
3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.....................................................................σελ. 77 
4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ................................................................ .σελ. 95 
5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ........................................................................σελ. 98 
6. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ...............................................................σελ. 102 
7. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ.............................................................σελ. 136 
8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.....................................................................σελ. 150 
9. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ..................................................................σελ. 154 

 
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όλες    οι    ηλεκτρομηχανολογικές    εγκαταστάσεις   θα εκτελεστούν  σύμφω-
να  με  τους  όρους  της μελέτης της με αρ. 258002/2021 Οικοδομική Άδειας, τους 
ισχύοντες  κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης   και   της   
οδηγίες   και   υποδείξεις   της επιβλέψεως. 
 
 
 
 
 



ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α/Α :  3/156 
 

1.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ  

1 .1 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ  

1.1.1  Λέβητας Θερμού Νερού 

Οι λέβητες θα είναι χαλύβδινοι φλογοαυλωτοί, κατάλληλοι για λειτουργία με καύση  
φυσικού αερίου, μεγάλου και διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή (ενδεικτικού 
τύπου Viessmann Panomat,Buderus, De Dietrich κ. λ. π.). 
Τα χαρακτηριστικά κάθε λέβητα πρέπει να είναι τα παρακάτω : 
 Ικανότητα τουλάχιστον : βλέπε σχέδια 
 Διαδρομή καυσαερίων : Τριπλή 
 Βαθμός απόδοσης, τουλάχιστον: 88 % 
Ο χώρος καύσης του λέβητα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και θα έχει τον απα-
ιτούμενο όγκο για την τέλεια καύση της αναγκαίας ποσότητας καυσίμου υπό πλήρες 
φορτίο. 
Ο χώρος καύσης θα είναι επενδυμένος με πυρίμαχα υλικά, ή θα επενδυθεί επί τόπου 
με πυρίμαχα τούβλα σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του λέβητα. 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του λέβητα πρέπει να είναι ει-
δικής ποιότητας για λέβητες και τα πάχη τους να είναι επαρκή για την προβλεπόμενη 
λειτουργία και σύμφωνα με τους ακολουθούμενους κανονισμούς (DΙΝ κλπ.). Οι απαι-
τούμενες κολλήσεις (όπου απαιτούνται) θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρικό τόξο 
(ηλεκτροσυγκόλληση). Ο λέβητας θα φέρει : 
 Θυρίδες για τον έλεγχο της φλόγας, για τον καθαρισμό του εσωτερικού του και 

των 
αεριοαυλών και ασφάλειες για την περίπτωση υπερπίεσης μέσα στο χώρο καύ-
σης. 

 Πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα, χαλύβδινη ή χυτοσιδηρή, με την αντίσ-
τοιχη τρύπα. 

 Κρουνό εκκένωσης. 
 Στόμια για την προσαρμογή των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής θερ-

μού νερού με φλάντζες. Πρόσθετα θα προσκομισθούν οι αντίστοιχες πρόσθετες 
φλάντζες, βίδες και παρεμβύσματα. 

 Ειδικό μονωτικό περίβλημα, με εξωτερικό προστατευτικό μανδύα από γαλβανισ-
μένη λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. 

 Ο λέβητας θα είναι εφοδιασμένος με θερμόμετρο εμβάπτισης με σπείρωμα DΝ 
20, με ορειχάλκινη θήκη, υψόμετρο με κρουνό και κλίμακα ένδειξης μέχρι 60 m 
στήλης νερού καθώς και κρουνούς εκκένωσης. 

Ο λέβητας θα εφοδιαστεί επίσης με ορειχάλκινη δίδυμη ασφαλιστική δικλείδα με ελα-
τήριο, αυτοκλεινόμενη, διαμέτρου 2”, η δε έξοδος της θα συνδεθεί σε σωλήνα αποχέ-
τευσης. Η δικλείδα θα είναι κατάλληλη για ρυθμιζόμενη οριακή πίεση μεταξύ 1 και 5 
atm. 
Ο λέβητας θα εγκατασταθεί σε βάση από σκυρόδεμα ποιότητας Β 160, που θα είναι 
ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ 131. Η βάση θα εξέχει από το τεχνικό δάπεδο του-
λάχιστον κατά 15cm. 

Στην παραπάνω βάση, θα ενσωματωθούν οι βίδες αγκύρωσης του λέβητα. 

Η επιφάνεια της βάσης (σε κάτοψη) θα είναι επαρκής για το λέβητα που θα εγκατασ-
ταθεί. 
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1.1.2.  Καυστήρας 

Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για καύση φυσικού αερίου, αναλογικής ρύθμισης, 
τελείως αυτόματος, μηχανικής διασκόρπισης του καυσίμου και θα έχει συναρμολογη-
θεί και δοκιμαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής του. 

Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για συνεργασία με τον λέβητα και την αντίστοιχη 
καπνοδόχο του. 

Ο καυστήρας θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να επιτρέπει την ευχερή αποσύν-
δεση και συντήρηση των διαφόρων μερών του και θα περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: 

 Ακροφύσιο έγχυσης καυσίμου 
 Μετασχηματιστή και ηλεκτρόδια ανάμματος 
 Φυσητήρα αέρα καύσης 
 Ηλεκτροκινητήρα φυσητήρα  
 Φίλτρο, δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής και μαγνητικές βαλβίδες  
 Βαλβίδες ρύθμισης πίεσης  
 Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου της λειτουργίας του καυστήρα με τους εκκινητές 

- 
αυτόματους διακόπτες προστασίας των ηλεκτροκινητήρων, τους αναγκαίους για 
την λειτουργία, ηλεκτρονόμους, το σύστημα αυτόματου ανάμματος με σπινθιρισ-
τή, καθώς και το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της έντασης της φλόγας, αναλογι-
κά σε συνάρτηση με την κατανάλωση. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται με την επίδ-
ραση στην ποσότητα του καυσίμου όσο και του πρωτογενούς και δευτερογενούς 
αέρα καύσης. 

Η παρακολούθηση των αναγκών της κατανάλωσης θα γίνεται από θερμοστάτη εμ-
βάπτισης με δύο βαθμίδες, που θα ελέγχει τη λειτουργία βοηθητικών συσκευών, που 
θα επιδρούν στις παροχές και αέρα καύσης: 

 Πυροστάτη με φωτοκύτταρο ή φωτοαντιστάσεις 
 Υδροστάτη ασφαλείας (ανώτερου ορίου) 
 Οτιδήποτε είναι αναγκαίο, όργανα, συσκευές, ενδεικτικές διατάξεις κλπ., για την 

τέλεια αυτόματη λειτουργία του καυστήρα 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση του καυστήρα (γραμμή τροφοδότησης από τον πίνακα λε-
βητοστασίου) θα κατασκευασθεί στεγανή, μέσα σε χαλυβδοσωλήνα κατά τμήματα 
σπιράλ, η δε σύνδεση με τους σωλήνες πετρελαίου με εύκαμπτες σωληνώσεις και 
λυόμενους συνδέσμους. 

1.1.3 Καπναγωγοί και Καπνοδόχοι 

Το στόμιο εξόδου των καπναερίων από τον λέβητα θα συνδεθεί με την καπνοδόχο με 
καπναγωγό από ανθρακούχο χάλυβα ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία και διάβρω-
ση, πάχους 5mm με ηλεκτροσυγκόλληση. 

Ο καπναγωγός θα φέρει θυρίδες καθαρισμού με κάλυμμα στεγανό, προσαρμοζόμενο 
με κοχλίες και παρεμβύσματα. 

Οπου απαιτείται η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, θα προβλεφθεί ζεύγος φλαν-
τζών με κοχλίες και παρέμβυσμα. 

Ο μεταλλικός καπναγωγός του λέβητα ή θα μονωθεί εξωτερικά ισχυρά με πυρίμαχη 
μονωτική επένδυση. Η μόνωση αυτή θα γίνει με περιτύλιξη από πετροβάμβακα πά-
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χους 8cm, που θα δένονται στον καπναγωγό και στη συνέχεια ο καπναγωγός θα κα-
λυφθεί με μανδύα από φύλλο αλουμινίου 0.6mm. 

Η κατακόρυφη καπνοδόχος κάθε λέβητα θα κατασκευαστεί μεταλλική από λαμαρίνα 
όπως πιο πάνω, πάχους 6mm, με ηλεκτροσυγκόλληση, με κατάλληλες ενισχύσεις. 

Καθεμιά από τις καπνοδόχους ή και όλες μαζί θα στηρίζεται σε οριζόντια πλαίσια από 
μορφοσίδηρο, επαρκούς αντοχής, προβλεπόμενα ανά 6 m περίπου, και αγκυρούμε-
να πάνω στα οικοδομικά στοιχεία (παρακείμενα τοιχεία). 

Κάθε τμήμα καπνοδόχου θα στηρίζεται στα αντίστοιχα πλαίσια του σε επαρκή αριθμό 
σημείων με κοχλίες και περικόχλια. Μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας καπνοδόχου και 
πλαισίου, θα παρεμβάλλεται φύλλο αμίαντου πάχους τουλάχιστον 5mm. 

Τα εξάμετρα τμήματα των καπνοδόχων θα συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο, που 
επιτρέπει την ελεύθερη και παράλληλη στεγανή συστολοδιαστολή τους (ολισθαίνων 
σύνδεσμος). 

Ο σύνδεσμος αυτός θα εξασφαλίζει ότι δεν θα μεταφέρονται δυνάμεις από σπόνδυλο 
σε σπόνδυλο, όπως επίσης και ότι δεν θα διαφεύγουν καυσαέρια, μια και θα εξασφα-
λίζει καλή στεγάνωση των επιφανειών ολίσθησης. 

Η μεταλλική καπνοδόχος θα μονωθεί εξωτερικά ισχυρά, ακριβώς όπως και οι καπνα-
γωγοί των λεβήτων, με τη διαφορά ότι το πάχος του πετροβάμβακα θα είναι 5cm (αν-
τί των 8cm για τους καπναγωγούς). Η μόνωση θα καλυφθεί με μανδύα από φύλλο 
αλουμινίου 0,6mm όπως στους καπναγωγούς. 

Ο τρόπος κατασκευής της μόνωσης στα σημεία ολισθαινόντων συνδέσμων των καπ-
νοδόχων θα επιτρέπει την ελεύθερη συστολοδιαστολή των καπνοδόχων, χωρίς να 
προκαλούνται ζημιές στη μόνωση και την επένδυση του.  

Κάθε καπνοδόχος θα αρχίζει από το δάπεδο του λεβητοστασίου και θα φθάνει μέχρι 
ύψους, τουλάχιστον 1,0 μ πάνω από το δάπεδο του δώματος υπερκατασκευών.    

Στο κατώτατο σημείο κάθε καπνοδόχου και προς την πλευρά του λέβητα θα κατασ-
κευαστεί θυρίδα καθαρισμού διαστάσεων 30x30 εκατ. τουλάχιστον, με κάλυμμα από 
μαύρη λαμαρίνα πάχους 5mm και πλαίσιο. Το κάλυμμα θα κλείνεται στεγανά με 8 το-
υλάχιστον κοχλίες και με παρέμβυσμα από αμίαντο. 

Η άνω απόληξη της καπνοδόχου θα φέρει κάλυμμα («καπέλλο») από μαύρη λαμαρί-
να πάχους 5 mm. 

Η όλη συναρμολόγηση θα μελετηθεί, κατασκευασθεί και θα εγκατασταθεί κατά προτί-
μηση από μία ευφήμως γνωστή εταιρεία κατασκευής καπνοδόχων, με αποδεδειγμένη 
ειδική πείρα και γνώσεις σ’αυτόν τον τύπο κατασκευής. 

Θα υποβληθούν πλήρη στοιχεία του προτεινόμενου υπεργολάβου για έγκριση από 
την επίβλεψη. 

1.1.4 Δοχεία Διαστολής Δικτύου Ζεστού Νερού 

Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής θερμού νερού, έναντι του κινδύ-
νου ανάπτυξης υπερβολικών πιέσεων που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές 
του νερού λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας ο συλλέκτης ζεστού νερού θα συνδεθεί 
με τον ανάλογο αριθμό δοχείων διαστολής, κλειστού τύπου. 
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Τα δοχεία θα είναι κατακόρυφης διάταξης, κατασκευασμένα από περίβλημα από χα-
λυβδοέλασμα, πίεσης λειτουργίας 10 atm, με πλαίσιο έδρασης και θα φέρουν διαχω-
ριστική μεμβράνη μεγάλης αντοχής από ΒUTΥL-ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Αυτά θα μεταφερθο-
ύν επιτόπου του έργου γεμισμένα με άζωτο στην προδιαγραφόμενη πίεση αρχικής 
λειτουργίας (0,5 atm). 

Τα δοχεία θα φέρουν ενσωματωμένο μανόμετρο καθώς και ασφαλιστική δικλείδα 
ρυθμιζόμενης οριακής πίεσης, αναγραφόμενου ενδεικτικού τύπου REFLEX. 

Η συμπλήρωση κάθε δικτύου κατά την λειτουργία, με νερό, θα γίνεται δια μέσου διά-
ταξης που συνδέεται στους αντίστοιχους συλλέκτες στο λεβητοστάσιο που θα περι-
λαμβάνει αυτόματο διακόπτη πλήρωσης (μειωτήρα πίεσης) Φ ¾”, κατάλληλης κάθε 
φορά περιοχής πιέσεων, Βαλβίδα αντεπιστροφής, δείκτη πίεσης (μανόμετρο), βάν-
νες, κλπ.  

Η εγκατάσταση των δοχείων διαστολής περιλαμβάνει την κατασκευή βάσης από 
σκυρόδεμα ύψους 15 εκατ., την τοποθέτηση και στερέωση των δοχείων, όπως και τη 
σύνδεση τους με τα δίκτυα ζεστού νερού. 

Δοχεία διαστολής θα τοποθετηθούν και στα Boilers θερμού νερού χρήσης. 

 

1.2 ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ  

1.2.1 Κεντρικές Ψυκτικές Μονάδες 

Γενικά 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να παραδώσει και να εγκαταστήσει πλήρως συ-

ναρμολογημένους και δοκιμασμένους αερόψυκτους ψύκτες κοχλιωτού τύπου, ισχύος 

σύμφωνα με τους υπολογισμούς μελέτης. Οι ψύκτες θα είναι κατάλληλοι για χρήση 

σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Επίσης θα έχουν τουλάχιστον δύο (2) συμπιεστές με ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα 

ο καθένας, εξατμιστή απ’ ευθείας εκτόνωσης, αερόψυκτο συμπυκνωτή και με τον 

απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό συναρμολογημένο και έτοιμο προς χρήση. 

1.2.2 Περίβλημα 

Το περίβλημα της μονάδας θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με εσωτερική μό-

νωση και βαμμένη εξωτερικά με ηλεκτροστατική βαφή πολυβινυλίου. 

1.2.3 Συμπιεστές 

Οι συμπιεστές θα είναι υψηλού βαθμού απόδοσης κοχλιωτοί ημι-ερμετικού τύπου, 

εξοπλισμένοι με σύστημα εκκίνησης αστέρα-δέλτα, και εφοδιασμένοι με την απαραί-

τητη ποσότητα λαδιού λίπανσης. Επίσης θα είναι εφοδιασμένοι με βάνες φραγής 

στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, και θα εδράζονται σε αντικραδασμική βάση. 
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Οι ηλεκτροκινητήρες θα ψύχονται από το αέριο αναρρόφησης και θα έχουν προστα-

σία υπερθέρμανσης. Θα προβλέπεται χειροκίνητη επανεκκίνηση των μονάδων μετά 

από διακοπή λειτουργίας λόγω υπερθέρμανσης ή υπερφόρτισης.  Κάθε συμπιεστής 

θα είναι εφοδιασμένος με θερμαντήρα στροφαλοφόρου άξονα ώστε να αποφεύγεται 

η αραίωση του λαδιού λίπανσης κατά τις περιόδους μη λειτουργίας. 

Ο αριθμός των κύκλων κάθε συμπιεστή ανά ώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6 

(έξι). 

Θα πρέπει οι ψύκτες να είναι  εφοδιασμένοι με δυνατότητα επιλογής αλληλουχίας-

λειτουργίας των συμπιεστών. 

1.2.4  Εκκινητές συμπιεστών 

 α.  Οι εκκινητές των συμπιεστών είναι εγκατεστημένοι σε μεταλλικό στεγανό κιβώ-

τιο, τύπου ΙΡ 55, κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκ-

τροστατική 3αφή, με αφαιρετά καλύμματα για τις συνδέσεις των καλωδίων και είναι 

τύπου αστέρα -τρίγωνο κλειστής μεταλλαγής (μείωση ρεύματος κατά την εκκίνηση 

στο 33% του στιγμιαίου ρεύματος εκκίνησης) (βλέπε αντίστοιχα κεφ. Ηλεκτρικών εγ-

καταστάσεων). 

β.  Η πόρτα του κιβωτίου του εκκινητή είναι μανδαλωμένη με τον αποζεύκτη του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Ακόμη στο κιβώτιο του εκκινητού είναι εγκατεστημένες και οι 

ασφάλειες ηλεκτρικού ρεύματος και τριφασικός μετασχηματιστής εντάσεως για την 

προστασία υπερεντάσεως. 

1.2.5 Βαθμίδες Ισχύος 

Κάθε ψυκτική μονάδα θα πρέπει να είναι πολυβάθμια όσον αφορά την παρεχόμενη 

ισχύ στην εγκατάσταση. Απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων (4) βαθμίδων 

ισχύος. 

Επίσης κάθε μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα αυτόματης αλλαγής στην αλ-

ληλουχία λειτουργίας των συμπιεστών. Θα προβλέπεται και η δυνατότητα χειροκίνη-

της αλλαγής. 

 

1.2.6 Εξατμιστής 

Ο εξατμιστής θα είναι εναλλάκτης του τύπου αυλών-κελύφους ή τύπου πλάκας. Τα 

πώματα θα είναι αφαιρετά για τον καθαρισμό των αυλών. Οι αυλοί θα είναι κατασκε-
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υασμένοι από χαλκό χωρίς ραφή και θα μπορούν να αφαιρεθούν. Εσωτερικά θα υ-

πάρχουν ειδικές πλάκες για την στήριξη των αυλών. 

Ο εξατμιστής θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις προδι-

αγραφές ASME ή άλλες αναγνωρισμένες εθνικές ή διεθνείς προδιαγραφές, στην 

πλευρά του ψυκτικού για πίεση 1620 kPa και στην πλευρά του ψυχρού ύδατος για 

πίεση 1000 kPa. 

Ο εξατμιστής θα πρέπει να είναι μονωμένος με μονωτικό πάχους τουλάχιστον 20 mm 

και ικανό για προστασία από την συμπύκνωση υδρατμών. Ο συντελεστής θερμοπε-

ρατότητας του να είναι τουλάχιστον 0,04 W/m oK. 

 

1.2.7 Συμπυκνωτής 

Ο συμπυκνωτής θα είναι αερόψυκτος με σερμπατίνα από σωλήνες χαλκού χωρίς 

ραφή και ψύκτρες μηχανικά τοποθετημένες και δοκιμασμένος σε πίεση 3.100 kPa. 

Οι ανεμιστήρες του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι αξονικού τύπου και ζυγοσταθ-

μισμένοι στατικά και δυναμικά. Οι κινητήρες των ανεμιστήρων θα πρέπει να έχουν 

προστασία υπερτροφοδότησης. 

Η πίεση συμπύκνωσης θα ελέγχεται διαφορικά από τον συνδυασμό του ψυκτικού 

φορτίου και της πίεσης της εκτονωτικής βαλβίδας. 

Θα υπάρχει διασύνδεση των ανεμιστήρων με τον αντίστοιχο συμπιεστή, με τρόπο 

ώστε να σταματά η λειτουργία τους όταν σταματά η λειτουργία του συμπιεστή. 

 

1.2.8 Ψυκτικό κύκλωμα 

α.  Το Ψυκτικό Κύκλωμα θα φέρει φίλτρο / αφυγραντήρα, δείκτη ροής, βαλβίδα 

διακοπής ψυκτικού υγρού, ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, βαλβίδα πλήρωσης, 

βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδες απομόνωσης συμπιεστή και ασφαλιστική βαλ-

βίδα υψηλής πίεσης. 

β.  Το ψυκτικό μέσο θα είναι R-134a που είναι ψυκτικό υγρό φιλικό προς το περι-

βάλλον. Ζεοτροπικά μείγματα δεν είναι αποδεκτά λόγω του υψηλού κόστους συν-

τήρησης που παρουσιάζουν έστω κι αν καλύπτουν τις απαιτήσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος. 



ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α/Α :  9/156 
 

γ.  Η εκτονωτική βαλβίδα θα είναι ηλεκτρονική έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η 

υπερθέρμανση του ψυκτικού, επιτρέποντας έτσι την λειτουργία του συμπιεστού σε 

μειωμένη πίεση συμπύκνωσης και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση. 

 

1.2.9  Σύστημα Ελέγχου - Ασφαλείας 

Το  σύστημα, ελέγχου   και  ασφαλείας  θα  είναι  εγκατεστημένο  επάνω  στην   μο-

νάδα   με μικροϋπολογιστή και θα ελέγχει όλα τα συστήματα ασφαλείας και λειτουρ-

γίας. 

Ειδικά προβλέπεται: 

α.  Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας κρύου νερού με αλγόριθμο δράσεως Ρ + Ι + 

D, έλεγχο θερμοκρασίας εξόδου με ακρίβεια +/- 0,5 oC και επιλογέα από το τοπικό 

πληκτρολόγιο: φόρτιση - αποφόρτιση - κράτηση - αυτόματο. 

β.  Αυτόματη κράτηση του ψυκτικού συγκροτήματος με χειροκίνητη επαναφορά 

για προστασία από: 

 χαμηλή πίεση ψυκτικού 

 χαμηλή θερμοκρασία ψυκτικού 

 υψηλή πίεση συμπυκνώσεως 

 υψηλή θερμοκρασία συμπιέσεως 

 υπερφόρτιση ηλεκτροκινητήρα 

 ασυμμετρία φάσεων 

 αναστροφή φάσεων 

 απώλεια φάσεων 

 χαμηλή ροή ελαίου 

γ.  Αυτόματη κράτηση του ψυκτικού συγκροτήματος με αυτόματη επαναφορά για 

προστασία από: 

 χαμηλή / υψηλή τάση 

 απώλεια ροής ψυχρού νερού στον εξατμιστή 

 απώλεια ροής νερού στον συμπυκνωτή 
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δ.  Παρεμπόδιση κράτησης του ψυκτικού συγκροτήματος με αυτόματη ρύθμιση’ 

της 

αποδόσεως (adaptive control), σε περίπτωση:  

 χαμηλής θερμοκρασίας εξατμίσεως 

 υψηλής πιέσεως συμπυκνώσεως 

 υπερφόρτισης κινητήρα 

ε.  Το σύστημα ελέγχου είναι εξοπλισμένο με πληκτρολόγιο και ενσωματωμένη 

τερματική οθόνη 2 σειρών, 40 χαρακτήρων αγγλικού κειμένου, όπου αναφέρονται: 

 η κατάσταση της λειτουργίας του ψύκτη 

 οι κώδικες σφαλμάτων στην λειτουργία 

 το ιστορικό των σφαλμάτων 

 οι αναφορές ψυκτικού υγρού, συμπιεστού και ψύκτη, 

 που περιλαμβάνουν όλες τις θερμοκρασίες και πιέσεις νερού και ρευστού, το 

αποροφούμενο ρεύμα λειτουργίας, τις ώρες και τα ξεκινήματα, όλες τις ρυθμί-

σεις ως και την ένδειξη της πηγής των ρυθμίσεων (επιτόπια, απομακρυσμένη). 

στ.  Απομακρυσμένες ρυθμίσεις και επικοινωνία, είναι δυνατές με προαιρετικό ε-

ξοπλισμό σειριακής σύνδεσης. Κοντά στο κιβώτιο ελέγχου θα υπάρχουν εγκατεσ-

τημένα μανόμετρα χαμηλής και υψηλής πιέσεως ψυκτικού. 

 

1.2.10 Έλεγχος λειτουργίας 

α.  Όλες οι λειτουργίες του ψυκτικού συγκροτήματος έχουν προγραμματισθεί στο 

εργοστάσιο κατασκευής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

β.  Πριν από την παράδοση στο εργοστάσιο κατασκευής το συγκρότημα θα έχει 

εκκινήσει, λειτουργήσει και δοκιμαστεί και θα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό 

δοκιμών. 

γ.  Το σύστημα ελέγχου θα φέρει ψηφιακή οθόνη και ενσωματωμένο πληκτρολό-

γιο, με ενδείξεις για πάνω από 20 λειτουργικά σημεία μεταξύ των οποίων περι-

λαμβάνονται: 

 σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας νερού 

 σημείο ρύθμισης περιορισμού φορτίου 
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 θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού 

 θερμοκρασία και πίεση εξάτμισης 

 θερμοκρασία και πίεση συμπύκνωσης 

δ.    Στην ψηφιακή οθόνη θα φαίνονται πάνω από 60 διαγνωστικά μηνύματα σε κε-

ίμενο όταν παρουσιασθεί πρόβλημα στο ψυκτικό συγκρότημα. 

ε.  Στο κιβώτιο ελέγχου επίσης υπάρχουν μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πιέσε-

ως του ψυκτικού μέσου. 

1. 2.11 Συγκρότημα Εκκενώσεως/Αποθηκεύσεως 

Προβλέπεται σύστημα εκκενώσεως / αποθηκεύσεως του ψυκτικού μέσου όταν πα-

ραστεί ανάγκη να αφαιρεθεί το ψυκτικό από το ψυκτικό συγκρότημα για λόγους επισ-

κευής. Θα υπάρξει ένα σύστημα για όλα τα ψυκτικά συγκροτήματα τροχήλατο που θα 

αποτελείται από: 

 Συμπιεστή 

 Συμπυκνωτή 

 Δεξαμενή αποθηκεύσεως ψυκτικού 

 Συστήματα ελέγχου και ασφαλείας 

 Απαραίτητες σωληνώσεις για την σύνδεση του συστήματος με το ψυκτικό συγ-

κρότημα. 

Το   παραπάνω   συγκρότημα   θα   το   προμηθεύσει   ο   κατασκευαστής   των   

ψυκτικών συγκροτημάτων. 

1.2.12  Βάση 

Οι πίνακες, τα κατασκευαστικά στοιχεία στήριξης και τα κιβώτια ελέγχου, που αποτε-

λούν το ψυκτικό συγκρότημα κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα, εγκατεσ-

τημένα σε κοινή βάση. Η βάση είναι κατασκευασμένη με χαλύβδινα προφίλ, γαλβα-

νισμένα και προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες με ακρυλικό χρώμα. 
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1.2.13   Έλεγχος  λειτουργίας 

α.  Το ψυκτικό συγκρότημα πριν από την παράδοση, έχει ελεγχθεί αναλυτικά για 

κάθε εξάρτημα, όργανο κινητήρα και εκκινήσει σε πλήρη λειτουργία στο εργοστά-

σιο κατασκευής. 

β.  Όλες οι λειτουργίες του ψυκτικού συγκροτήματος έχουν προγραμματιστεί στο 

εργοστάσιο κατασκευής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

1.2.14  Δοχεία Διαστολής Δικτύου Ψυχρού Νερού 

Στον συλλέκτη ψυχρού νερού προβλέπεται η εγκατάσταση ιδιαίτερων δοχείων διασ-

τολής, κλειστού τύπου. 

Τα δοχεία αυτά θα είναι όμοια, με αυτά του δικτύου ζεστού νερού αρχικής πίεσης 

0,5atm (ψύκτες σε λειτουργία) και τελικής πίεσης κατάλληλη για την συγκεκριμένη εγ-

κατάσταση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο για τα δοχεία διαστολής ζεσ-

τού νερού. 

1.2.15  Τεχνική υποστήριξη - Συντήρηση – Έναρξη  λειτουργίας 

         1. 2.15.1 Ο Εκπρόσωπος - Αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού Οίκου στην 

Ελλάδα που θα προταθεί στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο του έργου για την εγκα-

τάσταση των Μηχανημάτων του στην Κλινική, θα πρέπει να προσφέρει την αρτιότερη 

Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση σε συνάρτηση με την κάλυψη των Τεχνικών Προδι-

αγραφών της Υπηρεσίας. 

Ο κατασκευαστικός οίκος των ψυκτικών συγκροτημάτων θα έχει την δυνατότητα τεχ-

νικής υποστήριξης συντήρησης σε όλη την Ελλάδα. 

Ειδικότερα θα υπάρχει: 

 Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών 

 Δυνατότητα ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης μέσα σε 48 ώρες από την 

 ειδοποίηση (θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι ο Κατασκευαστικός Οίκος έχει την 

 δυνατότητα αυτή). 

 Δυνατότητα  τηλεδιάγνωσης  και  ελέγχου  των ψυκτικών  συγκροτημάτων  μέσω 

modem ώστε να γίνεται από απομακρυσμένη απόσταση: 

 διαρκής έλεγχος λειτουργίας 
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 άμεση ανίχνευση βλαβών 

Η συντήρηση τα δύο (2) πρώτα χρόνια από την εκκίνηση θα γίνεται από το προσω-

πικό της κατασκευάστριας Εταιρίας. 

Ο Προμηθευτής - Κατασκευαστικός Οίκος των ψυκτικών συγκροτημάτων θα πρέπει 

να διατηρεί οργανωμένο μόνιμο Τεχνικό Προσωπικό Συντήρησης ψυκτικών συγκρο-

τημάτων, βάσει καταστάσεων υποβαλλόμενων στο Ι.Κ.Α., τουλάχιστον (10) ατόμων. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη πλήρη και λεπτομερή ποιοτικό φάκελλο του 

προτεινόμενου Κατασκευαστικού Οίκου, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει το Προφιλε της 

εταιρίας (Επιστημονικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, εγκατεστημένα μηχανήμα-

τα, προγράμματα έναρξης λειτουργίας και συντήρησης κ.λ.π.) και τις τεχνικές προδι-

αγραφές των Ψυκτικών συγκροτημάτων με πρωτότυπα Τεχνικά εγχειρίδια 

Τα παραπάνω στοιχεία θα κριθούν από την Επίβλεψη για την καταλληλότητα του 

προτεινόμενου κατασκευαστικού Οίκου. 

         1. 2.15.2  Προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η  αξιοπιστία  της λειτουργίας  και   η  
αποτελεσματική 
συντήρηση   των   Εγκαταστάσεων   Παραγωγής   Ψυχρού   Νερού   του   Νοσοκο-
μείου 
απαιτείται η προμήθεια και η δυνατότητα συντήρησης των Ψυκτικών Συγκροτημάτων 
του   Συστήματος   ελέγχου   Ψυχροστασίου   από   ένα  (1)   και   μόνο   Εκπρόσω-
πο   - 
Αντιπρόσωπο των αντίστοιχων κατασκευαστικών Οίκων στην Ελλάδα, ο οποίος και 
θα 
εγγυηθεί  για  τον  συντονισμό  («πάντρεμα»)   των παραπάνω   Συστημάτων  και  
την 
αρμονική και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

 

          1.2.15.3 Η Επίβλεψη προ  της  παραδόσεως  των  ψυκτικών  συγκροτημάτων  

από  το  εργοστάσιο  θα αποστείλει   εφόσον   το   κρίνει   απαραίτητο   εκπρόσωπο   

της   στο   εργοστάσιο   του προμηθευτή  κατασκευαστικού Οίκου προς έλεγχο ενός 

(1) τεμ.  εκ των  ψυκτικών συγκροτημάτων εν λειτουργία, από ανεξάρτητο διεθνώς 

ανεγνωρισμένο εργαστήριο, σε ένα τυπικό σημείο λειτουργίας (Witness test)   παρο-

υσία   εκπροσώπου   προς   επιβεβαίωση   της   αποδόσεως   του   ψυκτικού συγ-

κροτήματος. 

Το κόστος των ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου και είναι βασι-

κός όρος για την παραλαβή της εγκατάστασης. 
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1.2.16 Ηχοπετάσματα Μείωσης Ήχου 

Για εξάλειψη της πιθανότητας ηχητικής παρενόχλησης των ενοίκων της Κλινικής (ασ-

θενείς, επισκέπτες, προσωπικό) από τα εγκατεστημένα στο δώμα μηχανήματα εγκα-

ταστάσεων κλιματισμού (ψύκτες,πύργοι ψύξης), προβλέπονται πετάσματα ηχοπροσ-

τασίας. Τα πετάσματα αυτά θα εξασφαλίζουν στάθμη θορύβου 50 dΒ(Α) εξωτερικά 

των κουφωμάτων (παράθυρα, εξωτερικές θύρες) του Νοσοκομείου, όταν όλα τα ανω-

τέρω μηχανήματα λειτουργούν. 

Τα ενισχυμένα ηχοαπορροφητικά panels θα είναι διαστάσεων 320x66 mm (πλάτος-

χπάχος) και μήκους κατά παραγγελία. Θα αποτελούνται από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

(πάχους 0,5mm), συμπαγή από τη μία πλευρά και διάτρητη από την άλλη, με πο-

σοστό διάτρησης 34% και έξι διαφορετικές οπές διάτρησης (από 2 έως 7 mm) για την 

καλύτερη απορρόφηση όλου του φάσματος των συχνοτήτων. Στο διάκενο θα φέρουν 

ηχοαπορροφητικό υλικό (ορυκτοβάμβακα, πυκνότητας 80 κg/m3, με υαλοπίλημα), το 

οποίο δεν θα επιτρέπει τη συγκράτηση υγρασίας και τη δημιουργία μικροοργανισ-

μών. 

Για την αύξηση της ηχοαπορροφητικής ικανότητας των panels στο ενδιάμεσο του 

στρώματος του ορυκτοβάμβακα θα τοποθετείται γαλβανισμένη και βαμμένη λαμαρίνα 

(χρώμα RAL STANDARD 9002, πάχους 0.5 mm). 

Τα panels θα έχουν ιδιαίτερες νευρώσεις για να είναι ανθεκτικά σε υψηλές ανεμοπιέ-

σεις (περ. 120 Κg/m2). Η εμφανής πλευρά τους θα είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά σε 

χρώμα RAL STANDARD 9002. Τα panels  θα έχουν σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης 

Rw=35dΒ και δείκτη ηχοαπορρόφησης α=0,93 στα 500Ηz. 

Τα panels θα τοποθετούνται οριζόντια το ένα επάνω στο άλλο και θα στηρίζονται στις 

δύο άκρες με κολώνες Π από στρανζαριστή λαμαρίνα ή χαλύβδινα προφίλ δοκών 

π.χ. ΗΕΛ, ΙΡΒ, κλπ. Οι κολώνες θα στηρίζονται σε πλάκα λαμαρίνας πακτωμένης 

στο δάπεδο μέσω του ελαστομερούς υλικού Sylomer®, πάχους 12mm. 

1.2.17 Αντικραδασμικά Ελατήρια Στήριξης Μηχανημάτων 

Κάθε μονάδα ελατηρίου θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα σπειροειδή ελατήρια 

(ανάλογα με τη φόρτιση) για την απορρόφηση των χαμηλόσυχνων δονήσεων και 

Visco-mass (μάζα υψηλού ιξώδους), η οποία θα αντιδρά ευθέως ανάλογα με την τα-

χύτητα των φορτίων (απόσβεση ταλαντώσεων). Θα είναι αποτελεσματικά και στους 
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έξι βαθμούς ελευθερίας (άξονες Χ,Ψ, Ζ) π.χ. σεισμός. Η ιδιοσυχνότητα των εδράσε-

ων επί ελατηρίων θα είναι μεταξύ 2.5 έως 5.0 Ηz. 

 

1.3    ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ- FCUs 

1.3.1. Μονάδες Ανεμιστήρα - Στοιχείου (Fan Coil Units) 

Γενικά 

Προβλέπεται η χρησιμοποίηση των πιο κάτω δύο τύπων μονάδων ανεμιστήρα - στο-
ιχείου : 

 Μονάδες κατακόρυφες ή οριζόντιες με κέλυφος 
 Μονάδες οριζόντιες ή κατακόρυφες χωρίς κέλυφος 

 

1.3.2   Τμήμα Ανεμιστήρων 

Αυτό θα φέρει έναν ή περισσότερους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες, forward curved, 

με πτερωτή από αλουμίνιο, διπλού πλάτους πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης, σε 

κοινό άξονα, απευθείας συζευγμένους με τον ηλεκτροκινητήρα. 

Οι ανεμιστήρες, μαζί με τον άξονα, θα είναι επιμελώς ζυγοσταθμισμένοι μετά την κα-

τασκευή τους, ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργία τελείως απαλλαγμένη από κραδασ-

μούς και θόρυβο. 

 Ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να είναι κατάλληλος για παρεμβολή σε δίκτυο 230/50/1, 

θα ελέγχεται από διακόπτη τριών ταχυτήτων και θα φέρει ενσωματωμένη θερμική 

προστασία έναντι υπερθέρμανσης.  

Η μονάδα θα φέρει τριπολική σειρίδα (εύκαμπτο καλώδιο) για την τροφοδότηση της 

από ηλεκτρολογικό κουτί, που προβλέπεται κοντά στη θέση εγκατάστασης.  

Μονάδες χωρίς κέλυφος προβλεπόμενες να συνδεθούν με δίκτυο αεραγωγών προ-

σαγωγής ή με στόμιο προσαγωγής οροφής, θα είναι εξ αρχής ειδικά κατασκευασμέ-

νες για τέτοια εγκατάσταση και θα φέρουν ανεμιστήρα υψηλής πιέσεως. 

1.3.3  Φίλτρο 

Αυτό θα είναι αλουμινένιο, τύπου καθαριζόμενου, πάχους τουλάχιστον 1” και θα 

βρίσκεται σε θέση που θα εξασφαλίζει την δίοδο μέσα από αυτό όλης της ποσότητας 

του αέρα. Το φίλτρο πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για καθαρισμό. 
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1.3.4 Τμήμα Στοιχείων 

Αυτό θα φέρει ένα στοιχείο το οποίο θα λειτουργεί το καλοκαίρι σαν ψυκτικό με κρύο 

νερό και το χειμώνα σαν θερμαντικό με ζεστό νερό. 

Το στοιχείο θα είναι κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες με πτερύγια από αλο-

υμίνιο, με αριθμό max 8 fins/inch. 

Τα πτερύγια θα είναι συνεχή σε όλο το μήκος του στοιχείου και θα έχουν προσαρ-

μοστεί πάνω στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση, για εξασφάλιση άριστου συντε-

λεστή μετάδοσης θερμότητας. 

Το στοιχείο θα είναι εφοδιασμένο με διάταξη αυτόματου εξαερισμού και αδειάσματος. 

Κατάλληλη μόνωση τύπου Armaflex, πάχους τουλάχιστον 12 mm, θα προφυλάσσει 

τις εξωτερικές επιφάνειες του τμήματος από εφίδρωση (συμπύκνωση υδρατμών). 

 

1.3.5 Λεκάνη Συγκέντρωσης Συμττυκνούμενων Υδρατμών 

Η μονάδα θα φέρει κάτω από το στοιχείο και σε όλη την έκταση του, λεκάνη που θα 

συγκεντρώνονται οι τυχόν συμπυκνούμενοι υδρατμοί πάνω στο στοιχείο. 

Η λεκάνη θα είναι κατασκευασμένη από ισχυρό γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και θα 

προστατεύεται από διάβρωση με ισχυρή αντιοξειδωτική βαφή. 

Επίσης θα είναι ισχυρά μονωμένη, με μονωτικό υλικό τύπου Armaflex, πάχους του-

λάχιστον 12 mm, για αποφυγή εφιδρώσεων στην εξωτερική της επιφάνεια. 

Στην ίδια λεκάνη, κατάλληλα διαμορφωμένη, ή σε άλλη μικρότερη, θα συγκεντρώνον-

ται οι συμπυκνούμενοι υδρατμοί, που συμπυκνώνονται πάνω στις δικλείδες, ακάλυπ-

τα τεμάχια σωληνώσεων σύνδεσης κλπ. 

Η λεκάνη (ή οι λεκάνες) θα είναι κατάλληλα διαταγμένη, ώστε με φυσική ροή, οι συμ-

πυκνούμενοι υδρατμοί να μπορούν να ρέουν προς τρύπα επαρκών διαστάσεων, που 

φέρει στόμια για την σύνδεση με την αποχέτευση. 

 

1.3.6 Όργανα  Διεύθυνσης και Ελέγχου της Λειτουργίας της Μονάδας 

Για τη διεύθυνση και τον αυτόματο έλεγχο της λειτουργίας της, η μονάδα θα είναι ε-

φοδιασμένη με τα εξής: 
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 Διακόπτη τριών ταχυτήτων (και θέσης ΕΚΤΟΣ) του ηλεκτροκινητήρα του ανεμισ-

τήρα της. 

 Διπλό θερμοστάτη, δηλ. θερμοστάτη με δύο επαφές διπλής ενέργειας,  με «νεκρή 

περιοχή» (dead spot) ανάμεσα τους, ώστε κατά την μετάπτωση από την ψύξη στη 

θέρμανση και αντίστροφα, να μεσολαβεί ένα διάστημα χωρίς θέρμανση ή ψύξη. 

Ο θερμοστάτης αυτός, στις μονάδες με κέλυφος θα είναι εγκατεστημένος πάνω στη 

μονάδα, με τον βολβό του στο ρεύμα του αέρα που ανακυκλοφορεί, ενώ στις μονά-

δες χωρίς κέλυφος θα είναι χώρου, εγκατεστημένος πάνω σε επίτοιχη βάση μαζί με 

τον πιο πάνω διακόπτη τριών ταχυτήτων. 

 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, που στη θέση ηρεμίας θα διοχετεύει ολόκληρη την 

ποσότητα του νερού προς τη σωλήνωση του νερού επιστροφής. Η τρίοδη βαλ-

βίδα θα είναι εγκατεστημένη πάνω στη μονάδα μαζί με δύο αποφρακτικές χειροκί-

νητες βαλβίδες και δύο λυόμενους συνδέσμους στις συνδέσεις των σωληνώσε-

ων προσαγωγής και επιστροφής νερού. 

 Διακόπτη χειμώνα - θέρους εάν απαιτείται. 

Ειδικότερα, ανάλογα με τον τύπο τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο οι 

μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου θα είναι εφοδιασμένες με τα παρακάτω : 

(α)    Μονάδες Κατακόρυφες ή Οριζόντιες με Κέλυφος 

Αυτές θα φέρουν περίβλημα από ισχυρά χαλυβδοελάσματα, με κατάλληλες ενισχύσε-

ις, καλαίσθητης εμφάνισης με στρογγυλευμένες ακμές και χωρίς προεξοχές. Το πε-

ρίβλημα θα είναι διαμορφωμένο ως εξής : 

 Δεξιά κι αριστερά από το χώρο που καταλαμβάνεται από τους ανεμιστήρες και τα 

στοιχεία θα διαμορφώνονται μέσα στο κέλυφος, θύλακες (χώροι) που θα μπορούν 

να περιλάβουν ο μεν ένας την δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα νερού, τις αποφρακ-

τικές δικλείδες και τις σωληνώσεις διασύνδεσης με τα δίκτυα προσαγωγής – ε-

πιστροφής κρύου και ζεστού νερού και αποχέτευσης και ο άλλος τον διακόπτη 3 

ταχυτήτων και τον θερμοστάτη.  

 Στην πάνω επιφάνεια του περιβλήματος θα διαμορφώνεται το στόμιο προσαγω-

γής 

αέρα που θα φέρει έκτυπες περσίδες κατεύθυνσης του αέρα προς τα πάνω 

και ελαφρά προς τα εμπρός. Οι συσκευές θα διαθέτουν δύο (2) θυρίδες επίσκε-
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ψης των χώρων των θυλάκων για χειρισμό, επιθεώρηση και τυχόν επισκευή των 

οργάνων, βαλβίδων κλπ., μέσα σ’αυτούς. 

 Στο   κατώτερο   μέρος   του   μπροστινού   καλύμματος   θα   διαμορφώνεται   

άνοιγμα αναρρόφησης (με περσίδα) του αέρα που ανακυκλοφορεί, δια μέσου του 

οποίου και θα μπορεί να αφαιρεθεί το φίλτρο. 

 Η όλη μονάδα θα φέρει διάταξη οριζοντίωσης. 

(β)    Μονάδες Οριζόντιες ή Κατακόρυφες χωρίς Κέλυφος 

Οι μονάδες αυτές θα είναι οριζόντιας διάταξης των τμημάτων τους, δεν θα φέρουν 

κέλυφος αλλά : 

 Θα συνοδεύονται από στόμιο προσαγωγής αέρα στο χώρο από αλουμίνιο με δύο 

(2) σειρές ρυθμιζόμενες περσίδες για τοποθέτηση πάνω σε τοίχο ή αεραγωγό, ή 

στόμιο προσαγωγής οροφής 1, 2, 3, ή 4 κατευθύνσεων, όπως εκάστοτε απαιτείται. 

 Θα συνοδεύονται ακόμα από στόμιο απαγωγής αέρα, επίσης από αλουμίνιο, με 

μια σειρά οριζόντιων περσίδων, σταθερών, με κλίση 54ο, ως προς το οριζόντιο 

επίπεδο. 

 Θα φέρουν επίσης κιβώτιο μέσα στο οποίο θα είναι κλεισμένοι οι ανεμιστήρες. Το 

κιβώτιο θα φέρει στην πίσω πλευρά του άνοιγμα εισόδου του αέρα και υποδοχή 

του φίλτρου, που θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί από κάτω ή από τα πλάγια, 

όπως κάθε φορά απαιτείται, χωρίς αποσυναρμολόγηση της μονάδας. 

 Τέλος  θα  συνοδεύονται  από  ελαστικά  αντιδονητικά  στηρίγματα,   κατάλληλα  

για ανάρτηση από την οροφή που θα επιτρέπουν την ρύθμιση της οριζοντίω-

σης της μονάδας. 

(γ)    Μέγεθος και Αποδόσεις των Μονάδων 

Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου, πρακτι-

κά αθόρυβης λειτουργίας. 

Προβλέπονται τέσσερα μεγέθη μονάδων, που χαρακτηρίζονται από την συνολική 

παροχή τους σε αέρα. 

Τα χαρακτηριστικά κάθε μεγέθους δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Κάθε  μέγεθος για  όλους  τους τύπους που  αναφέρθηκαν παραπάνω,  πρέπει  να 

λειτουργεί κάτω από τις παρακάτω συνθήκες : 
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Λειτουργία σε δίκτυο 230/50/1.  

Χειμερινή λειτουργία : 

 Θερμοκρασία εισόδου αέρα: 20°C 

 Παροχή ζεστού νερού:  η μισή από εκείνη που χρειάζεται το                                                              

καλοκαίρι 

 Θερμοκρασία εισόδου ζεστού νερού:  85°C  

Καλοκαιρινή λειτουργία : 

 Θερμοκρασία εισόδου αέρα ξηρού θερμομέτρου: 26°C 

 Σχετική υγρασία εισόδου αέρα: 50% 

 Θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού: 7°C 

 Θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού (τουλάχιστον): 12°C 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης κρύου νερού μέσα στη μονάδα (μαζί με τη 

τρίοδη βαλβίδα):  15 ΚΡα 

(δ)    Εγκατάσταση των Μονάδων Ανεμιστήρα - Στοιχείου 

 Η εγκατάσταση των μονάδων νοείται ότι περιλαμβάνει γενικά τα εξής : 

 Τη   σύνδεση   των  στοιχείων   με   τις  σωληνώσεις  προσαγωγής   και   επισ-

τροφής ζεστού/κρύου νερού με μαύρα τεμάχια σωλήνων και τα εξαρτήματα τους. 

 Τη σύνδεση τους με τις αναμονές αποχέτευσης με γαλβανισμένο σωλήνα Φ ¾”, 

με 

γαλβανισμένα τεμάχια σωλήνων και λυόμενο σύνδεσμο. 

 Τη σύνδεση των οργάνων αυτοματισμού τους με το ηλεκτρικό σύστημα. 

Ειδικότερα και ανάλογα με τον τύπο της μονάδας, η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα 

εξής: 

 Μονάδες κατακόρυφες ή οριζόντιες με κέλυφος : 

 Την οριζοντίωση της μονάδας και τη στερέωση της. 

 Μονάδες οριζόντιες ή κατακόρυφες χωρίς κέλυφος : 

 Την ανάρτηση της μονάδας δια μέσου αντιδονητικών στηριγμάτων. 

 Την εγκατάσταση του στομίου προσαγωγής αέρα. 
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 Τη σύνδεση του ανοίγματος κατάθλιψης της μονάδας με το στόμιο προσαγω-

γής αέρα, δια μέσου ειδικού εύκαμπτου τεμαχίου αεραγωγού και τμήματος αε-

ραγωγού, με κατάλληλο σχήμα. 

 Την επίτοιχη εγκατάσταση του διακόπτη τριών ταχυτήτων και του θερμοστάτη 

χώρου κλπ., όπως καθορίζεται και πιο πάνω. 

 (ε)    Αυτοματισμός F.C.U. 

Ο αυτοματισμός των F.C.U., θα προέρχεται κατά προτίμηση από τον ίδιο κατασκευ-

αστικό οίκο με το Κ.Σ.Π., θα είναι ηλεκτρικός και αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 Διακόπτη τριών ταχυτήτων. 

 Διακόπτη χειμώνα-θέρους εάν απαιτείται. 

 Θερμοστάτη διπλής ενέργειας εάν απαιτείται. 

 Τρίοδη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας, με τον ηλεκτροκινητήρα της συνδεδε-

μένο με το στοιχείο και τις σωληνώσεις από το εργοστάσιο κατασκευής. 

 Τις ηλεκτρικές συρματώσεις που απαιτούνται για τον αυτοματισμό. 

 Οι τρίοδες βαλβίδες με τον ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι ικανές να κλείνουν 

από την θέση μέγιστης ροής στην θέση «κλειστή», έναντι της μέγιστης διαφορι-

κής πίεσης του συστήματος. 

1.4         Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ.) και Εξαρτήματα 

1.4.1 Γενικά 
Όλες οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες θα περιέχουν όλα ή μερικά από τα τμήματα, 

που προδιαγράφονται παρακάτω και που θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που 

προορίζονται. Όλα δε θα είναι κατασκευασμένα από τον ίδιο κατασκευαστή, εκτός 

από τα μέρη εκείνα που κατασκευάζονται από ειδικό κατασκευαστή. 

Ολες οι συσκευές και εξαρτήματα θα είναι υψηλής ποιότητας και κατασκευασμένες 

από γνωστό κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την δυνατότητα συντήρησης και προ-

μήθειας ανταλλακτικών. 

Η ποσότητα του αέρα θα διατηρείται στο +5% αυτής που αναφέρεται στην μελέτη. Η 

επιλογή της μονάδας όμως, θα γίνει στο 100% της παροχής +5% max. Ολες οι ποσό-

τητες του αέρα αναφέρονται σε πυκνότητα 1,2 kg/m3. 
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Ολες οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες θα κατασκευασθούν από διπλά τοιχώματα 

τύπου σάντουιτς πάχους 40mm με την μόνωση μεταξύ αυτών από πολυουρεθάνη in-

jection, πυκνότητας 48 kg/m3. 

Η κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες παντελώς. 

Στις κλιματιστικές μονάδες νωπού αέρα, ενσωματώνεται και ανεμιστήρας δικτύου 

απορρίψεως, για να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του εναλλάκτη. Γι’αυτό το 

λόγο οι ενσωματούμενοι ανεμιστήρες έχουν ιδιαίτερη αρίθμηση. 

Ολες οι συσκευές θα είναι κατά τέτοιο τρόπο μελετημένες ώστε το υλικό φίλτρων, τα 

έδρανα, η μόνωση κλπ., που θα επιλεγούν, να είναι κατάλληλα για την θερμοκρασία 

που επικρατεί μέσα στον αγωγό της μονάδας, όταν τα θερμαντικά στοιχεία λειτουργο-

ύν στη θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας τους. 

Οι πόρτες των μονάδων θα είναι αφαιρετού τύπου και θα κατασκευαστούν από διπλό 

τοίχωμα (σάντουϊτς) με μόνωση, όπως και τα τοιχώματα. 

Ολα τα σημεία λίπανσης πρέπει να είναι εύκολα προσιτά. 

Σε κατάλληλα σημεία θα τοποθετηθούν «αυτιά» για την ανύψωση της μονάδας από 

γερανό και την τοποθέτηση της στην θέση της τελικής εγκατάστασης. 

Το εσωτερικό των μονάδων πρέπει να είναι λείο, χωρίς εσοχές κλπ για να διευκολύ-

νει το πλύσιμο των μονάδων και την αποστείρωση τους. 

Κάθε μονάδα θα κατασκευασθεί έτσι ώστε ν’αποφευχθεί ο «τυμπανισμός», η παρα-

μόρφωση και οι ταλαντώσεις και θα αποτελείται από συναρμολογούμενα τμήματα, 

για την εύκολη μεταφορά και αντικατάσταση των επιμέρους τμημάτων. 

1.4.2 Τμήμα Ανεμιστήρων Προσαγωγής 

Αυτό θα περιλαμβάνει φυγοκεντρικό ανεμιστήρα (έναν ή περισσότερους), διπλού 

πλάτους πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης, σε κοινό άξονα, στρεφόμενο σε έδρανα 

αυτοευθυγραμμιζόμενα, αυτολίπαντα (200,000 h λειτουργίας min). 

Οι ανεμιστήρες μαζί με τον άξονα τους πρέπει να έχουν υποστεί επιμελή στατική και 

δυναμική ζυγοστάθμιση για εξασφάλιση αθόρυβης λειτουργίας και χωρίς κραδασμο-

ύς. 
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Το μέγεθος των ανεμιστήρων πρέπει να είναι αρκετό, ώστε να επιτυγχάνεται η επι-

θυμητή 

παροχή τους με ταχύτητα εξόδου του αέρα όχι μεγαλύτερη από 1600 RΡΜ (8 m/sec). 

Το τμήμα ανεμιστήρων προσαγωγής θα περιλαμβάνει επίσης : 

 Ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με κλάση μόνωσης «Ρ» και ακρο-

κιβώτιο ΙΡ54, για την κίνηση των ανεμιστήρων, κατάλληλος για ζεύξη σε δίκτυο 

380/50/3, 1450 RΡΜ,   που   θα   εδράζεται  πάνω  στο  περίβλημα  της   μονά-

δας,   διαμέσου   ειδικής αντικραδασμικής βάσης (rubber in shear), που θα ε-

πιτρέπει και την ρύθμιση της τάνυσης των ιμάντων. 

 Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι κατά 20% τουλάχιστον με-

γαλύτερη από την απαιτούμενη για την κίνηση του ανεμιστήρα όταν λειτο-

υργεί με την ονομαστική του παροχή και μανομετρικό ύψος ίσο με το άθ-

ροισμα των απωλειών πίεσης μέσα στα διάφορα τμήματα της μονάδας 

(στοιχεία, φίλτρα 50% λερωμένα, κλπ.), όπως αυτές δίνονται από τα έν-

τυπα του κατασκευαστή, προσαυξημένο κατά την εξωτερική στατική πίε-

ση (του δικτύου αεραγωγών και στομίων). 

 Οι ηλεκτροκινητήρες των ανεμιστήρων κλιματιστικών μονάδων χειρο-

υργείων και μερικών άλλων χώρων που καθορίζονται στην Τεχνική πε-

ριγραφή, θα τροφοδοτούνται μέσω ηλεκτρονικών ρυθμιστών στροφών 

(inverters). 

 Οι ηλεκτροκινητήρες των ανεμιστήρων των μονάδων του μαγειρείου και του πλυν-

τηρίου θα έχουν δεύτερη ταχύτητα, ώστε η παροχή τους να μπορεί να μειώνεται 

στο 50%. 

 Σύστημα μετάδοσης της κίνησης με ικανότητα τουλάχιστον 150% της ισχύος, 

από τον ηλεκτροκινητήρα   στους   ανεμιστήρες,   με   τραπεζοειδείς   ιμάντες   και   

αυλακοφόρες τροχαλίες, μεταβλητής σχέσης μετάδοσης, ώστε να είναι δυνατή, 

χωρίς αλλαγή των τροχαλιών, η ρύθμιση των στροφών του ανεμιστήρα κατά ± 

10% τουλάχιστον γύρω από τις ονομαστικές, δηλαδή εκείνες με τις οποίες επιτυγ-

χάνεται η προδιαγραφόμενη παροχή και ολική στατική πίεση. 

 Μεταλλικό προφυλακτήρα των ιμάντων και των τροχαλιών, τέτοιο που να δίνει τη-

δυνατότητα μέτρησης των στροφών χωρίς την αποξήλωσή του. 
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Οι κλιματιστικές μονάδες που εξυπηρετούν κρίσιμους χώρους (όπως χειρουργεία) θα 

συνοδεύονται από έναν εφεδρικό κινητήρα για κάθε ανεμιστήρα (προσαγωγής 

και επιστροφής). 

1.4.3 Τμήμα Ανεμιστήρων Επιστροφής 

Το τμήμα ανεμιστήρων επιστροφής, όπου απαιτείται, θα περιλαμβάνει ένα φυγοκεν-

τρικό ανεμιστήρα (ή περισσότερους), ηλεκτροκινητήρα για την κίνηση των ανεμιστή-

ρων, σύστημα μετάδοσης της κίνησης και μεταλλικό προφυλακτήρα των ιμάντων και 

των τροχαλιών, όπως αυτά προδιαγράφονται παραπάνω στο τμήμα ανεμιστήρων 

προσαγωγής. 

1.4.4 Τμήμα Στοιχείων 

Αυτό θα περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

 Θερμαντικό στοιχείο που θα λειτουργεί με ζεστό νερό, κατασκευασμένο από χάλ-

κινους σωλήνες Φ15 με πτερύγια max 8 fins/inch από αλουμίνιο, που θα στερεώ-

νονται στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση. Η μετωπική επιφάνεια του στοιχείου 

θα είναι επαρκής, ώστε όλη η παροχή του αέρα να περνάει μέσα από αυτή με 

ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 800 FΡΜ (ή όχι μεγαλύτερη από 500 FΡΜ, όταν 

το θερμαντικό στοιχείο και το ψυκτικό στοιχείο βρίσκονται σε κοινό κιβώτιο). 

Η διάμετρος των σωλήνων του στοιχείου (min Φ15), ο αριθμός των σειρών τους 

ως και η πυκνότητα των πτερυγίων (max 8 fins/inch) θα είναι τέτοιες, ώστε το στο-

ιχείο να έχει την ικανότητα που καθορίζεται στα σχέδια, για πτώση πίεσης του ζεσ-

τού νερού όχι μεγαλύτερη από 5 ftΥ.Σ. 

 Ψυκτικό στοιχείο που θα λειτουργήσει με κρύο νερό, κατασκευασμένο από χάλκι-

νους σωλήνες, με πτερύγια από αλουμίνιο, που θα στερεώνονται στους σωλήνες με 

μηχανική εκτόνωση. Η μετωπική επιφάνεια του στοιχείου θα είναι επαρκής, ώστε 

όλη η παροχή αέρα να περνάει μέσα από αυτή με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 

500 FΡΜ. 

Η διάμετρος των σωλήνων του στοιχείου (min Φ15), ο αριθμός των σειρών τους 

(rows) όπως και η πυκνότητα των πτερυγίων (max 8 fins/inch) θα είναι τέτοιες, ώσ-

τε το στοιχείο να έχει την ικανότητα που καθορίζεται στα σχέδια, με πτώση πίεσης 

του κρύου νερού όχι μεγαλύτερη από 10 ftΎ.Σ. 
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 Υγραντήρα : Η ικανότητα του υγραντήρα πρέπει να πετυχαίνεται με πίεση νερού 

από ειδικά μπέκ. 

 Θα   τοποθετηθούν   κατάλληλα,   ταινίες   στεγανοποίησης   που   να   αποκλεί-

ουν   την παράκαμψη (by pass) των στοιχείων από αέρα. 

 Κιβώτιο φίλτρων: Θα είναι από ισχυρές γαλβανισμένες λαμαρίνες με τις ενισχύσε-

ις που χρειάζονται.  Τα φίλτρα θα μπαίνουν μέσα στα κιβώτια συρταρώνον-

τας  μέσα  σε κατάλληλους  οδηγούς  και  από  θυρίδες,   σε  δύο πλευρές  της  

μονάδας,   στις  πιο κατάλληλες   θέσεις  για   τη   συντήρηση,   που   θα   έχουν   

κάλυμμα   με   μεντεσέ   και παρέμβυσμα από λάστιχο, θα κλείνουν στεγανά και θα 

στερεώνονται στη κλειστή θέση με χειρολαβές - μοχλούς (όχι βίδες). 

Τα φίλτρα θα είναι μέσα στο κιβώτιο σε κατάλληλη διάταξη και θα είναι από συνθε-

τικό υλικό. 

Η συνολική επιφάνεια των φίλτρων θα είναι αρκετή, ώστε η παροχή αέρα της συσ-

κευής, που προδιαγράφεται, να περνάει από αυτά με μετωπική ταχύτητα όχι μεγα-

λύτερη από 300 ΡΡΜ. 

Σε   κάθε   μονάδα   προβλέπεται   ένα   προφίλτρο,   απόδοσης   τουλάχιστον   50% 

(weight arrestance),  συμφωνά  με  το ASHRAE STANDARD  52.76 και  ένα  σακ-

κόφιλτρο  όπως λεπτομερώς προσδιορίζονται πιο κάτω. 

Τα φίλτρα, κατά το πλάτος της συσκευής, θα είναι σε κομμάτια, έτσι ώστε, για να 

βγουν από τη συσκευή, να μην χρειάζεται, δίπλα στη συσκευή και από οποιαδήποτε 

από τις δύο πλευρές της, ελεύθερος χώρος πλάτους πάνω από 70cm.  

1.4.5       Κιβώτιο Ανάμειξης - Φίλτρων 

Θα είναι από ισχυρές γαλβανισμένες λαμαρίνες με τις ενισχύσεις που χρειάζονται. 

Το   κιβώτιο  θα  φέρει  στόμια  σύνδεσης  των  αεραγωγών νωπού  αέρα  και  αέρα  

που ανακυκλοφορεί, με διαφράγματα (ντάμπερ) και στα δύο ανοίγματα (δύο ομάδες). 

Τα    διαφράγματα   κάθε   ομάδας   θα   είναι   πολύφυλλα,   θα   εξασφαλίζουν   

πρακτικά αεροστεγανότητα στις ακραίες θέσεις τους και θα είναι συνδεδεμένα με 

σύστημα μοχλών με τους οποίους θα επιτυγχάνεται η αντίστροφη κίνηση των διαφ-

ραγμάτων νωπού αέρα και αέρα που ανακυκλοφορεί (μεταξύ τους) δια μέσου κατάλ-
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ληλα ασφαλιζόμενου συστήματος μεταλλικών ράβδων ή οδοντωτών τροχών ώστε να 

μην υπάρχει περίπτωση μη συνεργασίας των φύλλων μεταξύ τους. 

Τα φίλτρα θα είναι διατεταγμένα μέσα στο κιβώτιο σε γωνιακή διάταξη και θα είναι 

όπως προδιαγράφονται παραπάνω. 

1.4.6 Διπλό Κιβώτιο Ανάμιξης και Φίλτρων 

Το κιβώτιο αυτό παρεμβάλλεται μεταξύ του τμήματος στοιχείων και του τμήμα-

τος ανεμιστήρων επιστροφής και στην ουσία αποτελείται από δύο κιβώτια, με την έ-

ξοδο του πρώτου να συνδέεται με το δεύτερο, με την παρεμβολή ντάμπερ. Τα υπό-

λοιπα στόμια των δύο κιβωτίων συνδέονται ως εξής: 

 Πρώτο κιβώτιο ανάμιξης. 

 Στόμιο εισόδου: με την κατάθλιψη του ανεμιστήρα επιστροφής.  

 Στόμιο (δεύτερο) εξόδου : με τον αεραγωγό απόρριψης, μέσω ντάμπερ. 

 Δεύτερο κιβώτιο ανάμιξης και φίλτρων. 

 Στόμιο εξόδου: με την είσοδο του τμήματος στοιχείου. 

 Στόμιο (δεύτερο) εισόδου : με τον αεραγωγό αναρρόφησης νωπού αέρα, μέσω 

ντάμπερ. 

Καθένα από τα τρία στόμια του διπλού κιβωτίου ανάμιξης και φίλτρων (λήψης νωπού 

αέρα, απόρριψης και επικοινωνίας των δύο κιβωτίων) θα είναι εφοδιασμένο με ντάμ-

περ υψηλής ποιότητας. 

Επιπλέον, τα τρία ντάμπερ θα συνδέονται με σύστημα μοχλών, ώστε με την στροφή 

ενός μόνο άξονα να ανοιγοκλείνουν και τα τρία και μάλιστα αντίθετα, δηλαδή όταν τα 

δύο (νωπού και απόρριψης) ανοίγουν, το τρίτο (ανακυκλοφορίας) να κλείνει και αντίσ-

τροφα. 

Τα φίλτρα θα είναι όπως προδιαγράφονται παραπάνω. 

1.4.7 Διαφράγματα (Ντάμπερ) Μονάδων 

Διαφράγματα (ντάμπερ) προβλέπονται στις παρακάτω θέσεις των κλιματιστικών μο-

νάδων 

 Στόμιο λήψεως φρέσκου αέρα. 

 Στόμιο απορρίψεως αέρα. 
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 Κιβώτιο αναμίξεως. 

 Διπλό κιβώτιο αναμίξεως. 

 Τμήμα ανακτήσεως θερμότητας. 

Τα φύλλα κάθε ντάμπερ θα είναι συνδεδεμένα με σύστημα μοχλών με τους οποίους 

θα πετυχαίνουμε τα παρακάτω: 

 Με στροφή ενός μόνο τελικού άξονα, τα φύλλα του ντάμπερ θα κουνιούνται ταυ-

τόχρονα όλα, αλλά το καθένα απ’αυτά αντίθετα από τα διπλανά του (OP-

POSED BLADE DAMPER). 

 Ολα μαζί με τη στροφή του ίδιου άξονα θα ανοίγουν (στρέφοντας κατά τη μία φο-

ρά) ή θα κλείνουν (στρέφοντας αντίστροφα) τα ντάμπερ. 

Το σύστημα μοχλών και ο τελικός άξονας, θα φέρουν τις αναγκαίες διατάξεις και θα 

είναι κατάλληλα για χειροκίνητη λειτουργία του ντάμπερ, και θα προβλέπεται στε-

ρέωση σε οποιαδήποτε θέση, ή για λειτουργία με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα διαφ-

ραγμάτων . 

1.4.8 Προστασία έναντι Καιρικών Συνθηκών 

Οι κλιματιστικές μονάδες τοποθετημένες στα δώματα ή σε άλλους εξωτερικούς χώ-

ρους εκτός μηχανοστασίου, θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου 

(180oC), θα φέρουν σκέπαστρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα επίσης ηλεκτροστατι-

κά βαμμένη και πάντως θα έχουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές κλιματιστι-

κών μονάδων εξωτερικού χώρου (weather proof). 

1.4.9 Υλικά Εγκατάστασης - Ανταλλακτικά 

Για την εγκατάσταση κάθε μονάδας θα χρησιμοποιηθούν τα πιο κάτω υλικά : 

 Εύκαμπτα τεμάχια σωλήνων, για την σύνδεση τους με τα δίκτυα κρύου και 

ζεστού νερού.   Τα  εύκαμπτα  αυτά  τεμάχια  θα  έχουν  διάμετρο ίση   με  τη  δι-

άμετρο   των αντίστοιχων σωληνώσεων. 

 Ειδικά εύκαμπτα τεμάχια αεραγωγών (λαμαρίνα, ελαστικό, λαμαρίνα) ανθεκτικά 

στη θερμότητα, το ψύχος, την υγρασία και την προσβολή μικροοργανισμών, για 

τη σύνδεση της με τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής, ανακυκλοφορίας ή/και νω-

πού αέρα. 
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 Αντιδονητικά στηρίγματα από ελαστικό πάχους 2cm (τύπου ΝΕΟΡRΕΝ ή ισοδύ-

ναμο). 

 Μαζί με την μονάδα θα παραδοθεί μία (1) σειρά ανταλλακτικών φίλτρων και ένα 

σετ ιμάντων. 

1.4.10 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Νωπού Αέρα 

Για τον κλιματισμό του προσαγόμενου νωπού αέρα, προβλέπονται κεντρικές κλιμα-

τιστικές μονάδες νωπού αέρα, πλήρεις, δηλαδή με στοιχεία ψυκτικά και θερμαντικά. 

Οι μονάδες αυτές θα είναι όμοιες με τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και θα ισχύο-

υν και γι’αυτές όσα καθορίστηκαν στις πιο πάνω παραγράφους και με μόνη διαφορά, 

ότι δεν θα έχουν κιβώτιο ανάμειξης, αλλά μόνο κιβώτιο φίλτρων, καθώς εδώ δεν 

προβλέπεται ανακυκλοφορία αέρα. 

1.4.11 Εγκατάσταση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων 

Οι κλιματιστικές μονάδες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια 

και σε κατάλληλες βάσεις από σιδηροδοκούς Π100 μέσω των αντιδονητικών τους 

στηριγμάτων. 

Προκειμένου για εγκατάσταση στο ύπαιθρο θα κατασκευασθεί βάση από σκυρόδεμα. 

Η σύνδεση των μονάδων με τους αεραγωγούς προσαγωγής, ανακυκλοφορίας 

ή/και αναρρόφησης νωπού αέρα, θα εκτελεσθεί δια μέσου των εύκαμπτων τεμαχίων 

αεραγωγών που αναφέρονται πιο πάνω. 

Η σύνδεση των μονάδων με τα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού θα εκτελεσθεί δια μέ-

σου των τεμαχίων σωλήνων, που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Το στόμιο αποχέτευσης της λεκάνης αποστράγγισης των στοιχείων και του υγραντή-

ρα της μονάδας θα συνδεθεί με την σωλήνωση αποχέτευσης με γαλβανισμένη σιδη-

ροσωλήνα, που προηγούμενα θα συνδέεται με κατάλληλο προκατασκευασμένο σι-

φώνι για αποχέτευση συμπυκνωμάτων, το οποίο θα υπολογιστεί σύμφωνα με την 

στατική πίεση της μονάδας στο σημείο αυτό. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση της μονάδας περιλαμβάνει την σύνδεση του ηλεκτροκινη-

τήρα του ανεμιστήρα της και την τροφοδότηση των οργάνων αυτοματισμού της 
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από τον Πίνακα Κίνησης Κλιματισμού, μέσω χυτοσιδήρου αποζεύκτη, που θα εγκα-

τασταθεί κοντά στην μονάδα. 

Οι ηλεκτρικές γραμμές θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

του Ελληνικού Κράτους περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μάλιστα με 

καλώδια ΝΥΥ μέσα σε χαλυβδοσωλήνες όπου οι κανονισμοί το επιβάλλουν ή ό-

που απαιτείται μηχανική προστασία. 

Οι τελικές συνδέσεις των ηλεκτρικών γραμμών με την μονάδα θα εκτελεστούν μέσω 

εύκαμπτου χαλύβδινου σωλήνα (φλέξιμπλ), με επαρκή περιθώρια μήκους. 

 

1.4.12 Αυτοματισμός Λειτουργίας Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων 

1.4.12.1 Γενικά 

Η λειτουργία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και των μονάδων προκλιματισ-

μού θα είναι αυτόματη, ώστε να διατηρούνται συνεχώς στους χώρους οι επιθυμητές 

θερμοκρασίες, ή να επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής αέρα. 

Τα όργανα αυτοματισμού των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, αποτελούνται μέ-

ρος του κεντρικού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων του 

κτιρίου, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο. 

1.4.12.2 Σύστημα Ελέγχου Κλιματιστικών Μονάδων Νωπού Αέρα 

Τα όργανα ελέγχου θα διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία και υγρασία του αέρα 

που εξέρχεται από την κλιματιστική μονάδα. Οι συνθήκες αυτές είναι διαφορετικές το 

καλοκαίρι απ’αυτές του χειμώνα. 

Η τήρηση της σταθερής θερμοκρασίας εξόδου θα γίνεται με επενέργεια πάνω στις δί-

οδες βαλβίδες που θα εγκατασταθούν στις σωληνώσεις ζεστού και κρύου νερού, που 

τροφοδοτούν το θερμαντικό και ψυκτικό στοιχείο της μονάδας αντίστοιχα. 

Η τήρηση της σταθερής υγρασίας εξόδου κατά την χειμερινή περίοδο, θα γίνεται με 

ύγρανση του αέρα με νερό, με επέμβαση πάνω στον υγραντήρα νερού. Κατά την θε-

ρινή περίοδο, ο έλεγχος της υγρασίας γίνεται από το ψυκτικό στοιχείο το οποίο θα 

κάνει και αφύγρανση. Η αφύγρανση κάτω από ένα σημείο θα μπορεί να γίνει με περα-

ιτέρω ψύξη του αέρα (κάτω από την επιθυμητή τιμή) και στην συνέχεια με αναθέρμαν-
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ση (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει παροχή ζεστού νερού προς το θερμαντικό στο-

ιχείο της μονάδας). 

1.4.12.3 Ηχοαπορροφητήρες (Sound Attenuators) 

Για την απόσβεση του θορύβου στην έξοδο των κλιματιστικών μονάδων και στην ε-

πιστροφή του αέρα σ’αυτές προβλέπονται ηχοαπορροφητήρες (Sound Attenua-

tors), βιομηχανοποιημένου τύπου, σχετικά μικρών διαστάσεων. Επίσης ηχοαπορρο-

φητήρες προβλέπονται και σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω στους αεραγωγούς. 

Η απόσβεση των ηχοαπορροφητήρων θα καθορισθεί από τον ανάδοχο μετά την 

γνωστοποίηση των στοιχείων των ανεμιστήρων των μονάδων. Η ακουστική μελέτη 

θα γίνει από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των κλιματιστι-

κών μονάδων και ανεμιστήρων. 

Προβλέπονται δύο τύποι ηχοαπορροφητήρων : 

(α)   Κατ’αρχάς ηχοαπορροφητήρες μέσα σε κιβώτια κλιματιστικών μονάδων,  οι 

οποίοι προσαρμόζονται σ’αυτές σαν τμήμα τους, και 

(β)  Ηχοαπορροφητήρες που προσαρμόζονται στους αεραγωγούς. 

Οι τελευταίοι θα συνοδεύονται από συστολικά κομμάτια αεραγωγών και θα αποτελο-

ύν μαζί μ’αυτά ένα κομμάτι το οποίο θα προσαρμόζεται προς το δίκτυο αεραγωγών, 

μέσω φλαντζών. 

Οι ηχοαπορροφητήρες θα έχουν περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους το-

υλάχιστον 1 mm, με αεροστεγείς αναδιπλώσεις στις ραφές. Οι κάθετες πλευρές θα 

κατασκευάζονται με νευρώσεις για να αποκτήσουν δυσκαμψία. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες των χωρισμάτων του ηχοαπορροφητήρα που έρχονται σε 

επαφή με τον διερχόμενο αέρα θα καλυφθούν με διάτρητο χαλυβδοέλασμα. Τα χω-

ρίσματα στην είσοδο του αέρα θα έχουν καμπύλη διαμόρφωση για ομαλή ροή του 

αέρα, με μικρές τριβές. 

Το ηχομονωτικό υλικό των αποσβεστήρων για τα χειρουργεία θα πρέπει να είναι τέ-

τοιο, ώστε να μην μαζεύει μικρόβια και να δύναται να πλένεται. 

     1.4.12.4 Φίλτρα Κλιματιστικών Μονάδων 

Στις κλιματιστικές μονάδες προβλέπεται η τοποθέτηση δύο ειδών φίλτρων: 
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(α) Πρόφιλτρα 

(β)  Σακκόφιλτρα 

Τα πρόφιλτρα θα έχουν απόδοση 50% σύμφωνα με ASHRAE STANDARD (dust spot 

efficiency). 

Τα σακκόφιλτρα θα έχουν απόδοση 95%, σύμφωνα με ASHRAE STANDARD (dust 

spot efficiency). 

Τα φίλτρα θα μπορούν να αφαιρεθούν από τα κιβώτια από πλευρική θυρίδα επίσκε-

ψης με ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, διατάξεις στερέωσης των φίλτρων και 

βοηθητικά εξαρτήματα για την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των φίλτρων. Τα κι-

βώτια όταν δεν αποτελούν τμήμα κλιματιστικής μονάδας θα είναι τυποποιημένα 

προϊόντα ειδικού εργοστασίου από ισχυρά χαλυβδοελάσματα. 

Η αρχική πτώση πίεσης του αέρα μέσα στα σακκόφιλτρα δεν θα υπερβαίνει την ½” 

Υ.Σ. Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται από μανόμετρο κεκλιμένου τύπου για ένδειξη της 

πτώσης πίεσης σ’αυτό. 

Στον υπολογισμό της εξωτερικής πτώσης πίεσης της μονάδας θα λαμβάνεται η μέση 

πτώση πίεσης, αρχικής και τελικής. 

1.5  ΔΙΑΦΟΡΑ 

1.5.1 Κατασκευές από Μορφοσίδηρο 

Οι παρασκευαστήρες νερού, οι σωληνώσεις ή καλώδια τα οποία έχουν την ίδια όδε-

υση, κλπ. θα τοποθετηθούν σε σιδηροκατασκευές από μορφοσίδηρο, οι οποίες θα κα-

τασκευασθούν ηλεκτροσυγκολλητές ή οξυνοκολλητές, τελικά δε θα βαφούν με δύο 

στρώσεις εποξειδικής βαφής και δύο ελαιοχρώματος, ή εναλλακτικά θα γαλβανισθούν 

σε θερμό λουτρό μετά την κατασκευή τους. 

1.5.2 Ύψος  θορύβου 

Ο θόρυβος που δημιουργείται από τα μηχανήματα και γενικά από τις εγκαταστάσε-

ις, για κανένα λόγο δεν θα υπερβαίνει τα διεθνή παραδεκτά ύψη θορύβου, προκειμέ-

νου για κτίρια του αυτού προορισμού. Τα ύψη θορύβου περιγράφονται στο τεύχος 

Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών - Κλιματισμός (Πίνακες Τεχνικών Απαιτήσεων, 

Στάθμη Θορύβου). Ο Ανάδοχος οφείλει κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής να 
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υποβάλλει υπολογισμούς στάθμης θορύβου για κάθε κλιματιστική μονάδα και ανεμισ-

τήρα. 

Σε περίπτωση δημιουργίας υψηλού θορύβου, από κάποιο μηχάνημα, ο Ανάδοχος θα 

λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη του. 

Ειδικά για τα προβλεπόμενα να εγκατασταθούν υπαίθρια μηχανήματα, θα εξασφα-

λισθεί τύπος μηχανημάτων που παράγει τον χαμηλότερο δυνατό θόρυβο. 

Εφ’ όσον ο θόρυβος είναι υψηλός, ώστε να παρενοχλούνται οι ένοικοι του νοσοκο-

μείου (ασθενείς, επισκέπτες, προσωπικό), θα γίνει εγκατάσταση ειδικών αντιθο-

ρυβικών πετασμάτων γύρω από τα μηχανήματα, ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγ-

ραφές του Π.Δ. 1180/81 και τουλάχιστον η στάθμη θορύβου εξωτερικά των κουφω-

μάτων του κτιρίου (παράθυρα, εξωτερικές θύρες) να μην υπερβαίνει τα 50dB(Α). 

Το πέτασμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ηχομονωτικά στοιχεία, που θα 

παρουσιάζουν αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο. Από την προς τα μηχα-

νήματα πλευρά, το πέτασμα θα είναι ηχοαπορροφητικό.Γιά την ηχοαπορρόφηση θα 

χρησιμοποιείται υδρόφοβο υλικό, που δεν θα γηράσκει από την επίδραση των καιρι-

κών συνθηκών ή του ηλίου και είναι πυρασφαλές. 

1.6.   ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

1.6.1 Δίκτυα Σωληνώσεων Θερμού και Ψυχρού Νερού 

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θερμού και ψυχρού νερού θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους πίνακες 1α, 1β που εμπεριέχονται στην παρού-

σα και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 

1.6.2 Συνδέσεις 

Οι συνδέσεις των τεμαχίων των σωλήνων για προέκταση ή διακλάδωση προς δια-

μόρφωση των δικτύων θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον πίνακα 1α που εμπεριέχεται 

στην παρούσα. 

Προκειμένου για μαύρους σιδηροσωλήνες, μέχρι 2" αποκλειστικά και μόνο με εξαρ-

τήματα και ειδικά τεμάχια ΡΝ 25 από μαλακτό χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) κατά 

ΒS3143/ΙSΟ49 με ενισχυμένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής κοχλίωσης (κορδο-

νάτα) και με σπείρωμα κωνικό ΒSΡ κατά ΒS21/ΙSΟ7. 
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Προκειμένου για μαύρους σιδηροσωλήνες άνω των 2" και χαλυβδοσωλήνες χωρίς 

ραφή· που συνδέονται με όμοιο ή με μαύρο σιδηροσωλήνα, κατά κανόνα με συγκόλ-

ληση (ηλεκτροκόλληση) και στις θέσεις όπου απαιτείται η δυνατότητα αποσυναρμο-

λόγησης, με ζεύγος φλαντζών ΡΝ 16 κατά ΒS4504. Οι θέσεις θα καθορίζονται από 

τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την επίβλεψη. 

Οι συνδέσεις σωληνώσεων με συγκόλληση σε διακλάδωση, θα γίνονται λοξά, με γω-

νία 45° και γιαυτό ο σωλήνας που διακλαδίζεται θα καμπυλώνεται στο σημείο συνδέ-

σεως, για να διευκολυνθεί η ροή του νερού. 

Τα υλικά στεγανότητας (παρεμβύσματα) στις κοχλιώσεις και φλάντζες πρέπει να εμ-

φανίζουν επαρκή αντοχή στο νερό, θερμοκρασίας μεταξύ +1°C και τουλάχιστον 

+95°C και να μην υπόκεινται σε οποιαδήποτε αλλοίωση, φθορά ή διάλυση μέσα στο 

νερό κατά την λειτουργία της εγκατάστασης. 

Τα χείλη των τεμαχίων σωληνώσεων στο σημείο σύνδεσης θα λειαίνονται με επιμέλε-

ια, για να μην εμφανίζουν εσωτερικά προεξοχές ή ανωμαλίες που δυσχεραίνουν τη 

ροή του νερού. 

1.6.3 Στήριξη των Σωληνώσεων 

Η στήριξη των δικτύων σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στους πίνακες 1α, 1β που εμπεριέχονται στην παρούσα και την Τ.Σ.Υ. θα χρησιμο-

ποιηθούν διαιρούμενα στηρίγματα ενδεικτικά τύπου ΜUPRΟ ή τυποποιημένα στη-

ρίγματα τύπου U. 

1.7 Λοιπά Δίκτυα Σωληνώσεων 

1.7.1  Δίκτυα  Σωληνώσεων Αποχέτευσης  Συμπυκνωμάτων  Μονάδων  Ανε-

μιστήρα  -Στοιχείου 

Το δίκτυο σωληνώσεων της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των μονάδων ανεμιστή-

ρα-στοτχείου, θα κατασκευασθεί με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ΙSΟ ΜΕDIUΜ ή 

από χαλκοσωλήνα, σύμφωνα με τα καθορισμένα στον πίνακα 1α του παρόντος και 

την Τ.Σ.Υ. 

Οι σωληνώσεις συμπυκνωμάτων από κλιματιστικές μονάδες θα κατασκευασθούν 

από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ΙSΟ ΜΕDIUΜ. 
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Για την κατασκευή του εν λόγω δικτύου ισχύουν αυτά που καθορίστηκαν στις προη-

γούμενες παραγράφους. 

Για την παραλαβή των συστολοδιαστολών, την στήριξη των σωληνώσεων και την 

απόσταση των στηριγμάτων, ισχύουν όσα καθορίζονται στην Τ.Σ.Υ. με την παρατή-

ρηση ότι τα στηρίγματα των χαλκοσωλήνων θα είναι σιδηρά, γαλβανισμένα, με εσω-

τερικό δακτύλιο από μονωτικό υλικό. 

1.7.2  Δίκτυα Σωληνώσεων Καυσίμου 

Τα δίκτυα σωληνώσεων καυσίμου (πετρελαίου) θα κατασκευασθούν από μαύρους 

σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή καθώς και τα δίκτυα σωληνώσεων υγραερίου, όπως κα-

θορίζεται στον πίνακα 1α. 

Η κατασκευή των δικτύων αυτών θα εκτελεσθεί, όπως καθορίζεται στον πίνακα 1α 

και στην Τ.Σ.Υ. 

1.8     ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1.8.1 Γενικές Απαιτήσεις 

Οι δικλείδες θα εγκατασταθούν μόνο σε κατακόρυφες ή οριζόντιες σωληνώσεις, εκτός 

αν σημειώνεται αλλιώς στα σχέδια. 

 Ολες οι δικλείδες θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις. 

 Οι δικλείδες θα είναι της ίδιας διαμέτρου με την σωλήνωση. 

 Ολες οι κοχλιωτές δικλείδες θα συνδέονται με την σωλήνωση με λυόμενο σύν-

δεσμο (ρακόρ). 

 Οι δικλείδες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πίεσης 

νερού από τις δύο πλευρές μέχρι 16 ατμόσφαιρες και για θερμοκρασία μέχρι 

120°C. 

 

1.8.2 Βαλβίδες δικτύου 

Ολες οι βαλβίδες διακοπής του δικτύου θα είναι ολικής διατομής σύμφωνα με τον α-

κόλουθο πίνακα: 

Διάσταση Χαρακτηριστικά 
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έως 2" 

 

Βαλβίδες διακοπής: Ball valves, ορειχάλκινες, κοχλιωτές, κα-

τηγορίας ΡN 16, ενδεικτικού τύπου Cimberio 

Βαλβίδες εξισορρόπησης: ορειχάλκινες, κοχλιωτές με διάταξη 

μέτρησης ροής, ονομαστικής λειτουργίας ΡΝ 16, ενδεικτικού 

τύπου Crane D 930, ΡΝ16. 

Από 2,5" και άνω 

 

Βαλβίδες    διακοπής:    Butterfly Valves,    χυτοσιδηρές,    

φλαντζωτές, ονομαστικής λειτουργίας ΡΝ 20. 

Βαλβίδες    εξισορρόπησης:    χυτοσιδηρές,    φλαντζωτές,    

ονομαστικής λειτουργίας ΡΝ 20, ενδεικτικού τύπου Crane D 

930, ΡΝ 20 

1.8.3 Βαλβίδες Αντεπιστροφής 

Ορειχάλκινες  βαλβίδες  αντεπιστροφής  θα  χρησιμοποιηθούν,   σε  όσες  σωληνώ-

σεις  θα εγκατασταθούν ορειχάλκινες βάνες. 

Το σώμα της βαλβίδας θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο και θα φέρει σπείρωμα 

για την κοχλίωση πάνω στην σωλήνωση. 

Η γλωττίδα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα εγκατασταθεί οριζόντια. 

1.8.4 Χυτοσίδηρες Βαλβίδες Αντεπιστροφής, ΡΝ20 

Χυτοσίδηρες   βαλβίδες   αντεπιστροφής  θα   χρησιμοποιηθούν,   σε   όσες   σωλη-

νώσεις   θα εγκατασταθούν χυτοσιδηρές βάνες. 

Το σώμα της βαλβίδας θα είναι από τεφρό πρεσσαριστό χυτοσίδηρο και θα φέρει 

φλάντζες για την προσαρμογή με τις σωληνώσεις. 

Η γλωττίδα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

1.8.5 Φίλτρα Νερού Ορειχάλκινα, ΡΝ20 

Αυτά θα εγκατασταθούν σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν ορειχάλκινες βάν-

νες. 

Τα φίλτρα θα είναι τύπου Υ, με ορειχάλκινο κοχλιωτό σώμα, κοχλιωτό κάλυμμα και 

χάλκινο εσωτερικό κάλαθο. 

Ο εσωτερικός κάλαθος (φίλτρο) θα φέρει οπές Φ0,8 mm. 
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1.8.6 Φίλτρα Νερού Χυτοσίδηρα, ΡΝ16 

Αυτά θα εγκατασταθούν σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν χυτοσιδηρές βάνες. 

Τα φίλτρα θα είναι τύπου Υ, με φλαντζωτό σώμα από τεφρό χυτοσίδηρο, κάλυμμα με 

κοχλίες και εσωτερικό φίλτρο με οπές Φ0,8 mm. 

1.8.7 Διαστολικά Σωληνώσεων 

Αυτά θα εγκατασταθούν σε όλα τα δίκτυα θερμού ή και ψυχρού νερού, όπως καθορί-

ζεται σε προηγούμενη παράγραφο και σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η πα-

ραλαβή των διαστολών με κατάλληλη διαμόρφωση των δικτύων. 

Τα διαστολικά θα είναι με φυσαρμόνικες διαστολής χωρίς χρήση παρεμβυσμάτων, 

κοχλιωτά ή με φλάντζες. 

Τα διαστολικά μέχρι 2” θα είναι βιδωτά ή συγκολλητά ΡΝ16, ενώ για μεγαλύτερες δι-

ατομές θα είναι φλαντζωτά ΡΝ20. 

1.8.8   Αντικραδασμικά Σωληνώσεων 

Στις συνδέσεις όλων των σωληνώσεων με μηχανήματα περιστρεφόμενα (ψύκτες, 

κλπ.), θα εγκατασταθούν αντιδονητικοί ελαστικοί σύνδεσμοι (αντικραδασμικά) δια-

μέτρου ίσης με αυτήν της σωλήνωσης. 

Οι σύνδεσμοι θα είναι  κατάλληλοι για θερμό νερό μέχρι 110οC και πίεση δοκιμής 25 

ατμοσφαιρών (ΡΝ25). 

1.8.9 Λυόμενοι Σύνδεσμοι (Ρακόρ-Φλάντζες) 

Στα δίκτυα σωληνώσεων θα παρεμβάλονται λυόμενοι σύνδεσμοι: 

 Στις συνδέσεις αυτών με μηχανήματα και συσκευές. 

 Κοντά σε κάθε δικλείδα, φίλτρο κλπ. για τη δυνατότητα ευχερούς αποσυναρμολό-

γησης. 

Σε ορισμένες θέσεις του δικτύου, που καθορίζονται μετά από έγκριση της Επίβλεψης 

για 

τη δυνατότητα αποσυναρμολόγησης του. 
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Οι λυόμενοι σύνδεσμοι μέχρι διάμετρο 2” θα είναι τύπου ρακόρ με κωνική έδραση, 

μαύροι ή γαλβανισμένοι, ανάλογα με το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο τοποθετούν-

ται. 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα χρησιμοποιηθούν λυόμενοι σύνδεσμοι τύπου φλάν-

τζας, με παρεμβύσματα στεγανότητας, ανάλογα με το διερχόμενο ρευστό στη σωλή-

νωση. 

Προκειμένου για γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερης των 2”, οι 

σύνδεσμοι θα είναι γαλβανισμένοι ΡΝ25, συνδεόμενοι με τους σωλήνες με κοχλίωση 

(πίεσης λειτουργίας 10 atm, για θερμοκρασία νερού μέχρι 120°C. 

Προκειμένου για χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, οι σύνδεσμοι θα είναι χαλύβδινοι, 

συνδεόμενοι με τους σωλήνες με συγκόλληση. 

1.8.10 Φλάντζες για Χαλυβδοσωλήνες, ΡΝ16 

Φλάντζες σε χαλυβδοσωλήνες μέχρι και 50 mm ονομαστικής διαμέτρου, θα είναι από 

σφυρήλατο χάλυβα, μηχανοεπεξεργασμένο στην επιφάνεια τους και κατάλληλες για 

βιδωτούς σωλήνες. 

Φλάντζες για σωληνώσεις 65 πιπί ονομαστικής διαμέτρου και πάνω, θα είναι από 

σφυρήλατο χάλυβα επεξεργασμένο στην επιφάνεια τους και κατάλληλες για συγκόλ-

ληση στους σωλήνες. 

Ο φλάντζες θα είναι σύμφωνες με τους Γερμανικούς κανονισμούς για την μέγιστη πί-

εση λειτουργίας, ή άλλους όμοιους διεθνείς κανονισμούς. 

Φλάντζες συνεργαζόμενες για σύνδεση με τεμάχια του εξοπλισμού, θα πρέπει να εί-

ναι της ίδιας κατηγορίας, σε ότι αφορά τους κανονισμούς, με την φλάντζα που έχει 

επάνω του ο εξοπλισμός. 

1.8.11 Εξαεριστικά, ΡΝ25 

Σε όλα τα θερμαντικά σώματα θα εγκατασταθούν εξαεριστικά επιχρωμιωμένα, ορει-

χάλκινα, διαμέτρου Φ 1/4”. 

Σε όσες θέσεις τα δίκτυα σωληνώσεων θερμού νερού ή και ψυχρού, σχηματίζουν α-

ναγκαστικά κορυφές λόγω της οικοδομικής διαμόρφωσης των χώρων, θα εγκατασ-
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ταθούν αυτόματα εξαεριστικά σωληνώσεων, διαμέτρου 3/8” ή 3/4’’, πίεσης λειτουργί-

ας 10 bar, για θερμοκρασία νερού μέχρι 110°C. 

 

 

1.9   ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕIΞΕΩΝ 

1.9.1 Συλλέκτες 

Οι συλλέκτες του λέβητα, του ψύκτη κλπ., θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνα 

χωρίς       ραφή, με ημισφαιρικό πυθμένα, στο αναγκαίο μήκος. Θα φέρουν τις αντίσ-

τοιχες με τις συνδεόμενες σωληνώσεις υποδοχές με φλάντζες, προσαρμοζόμενες 

στον κύριο συλλέκτη με συγκόλληση τεμαχίων σωλήνα διαμέτρου ίσης με την διάμετ-

ρο της αντίστοιχης γραμμής, με διάνοιξη της κατάλληλης οπής. 

Κάθε συλλέκτης θα φέρει υποδοχή για την τοποθέτηση θερμομέτρου εμβάπτισης και 

μανομέτρου  με κρουνό. 

Οι συλλέκτες θα μονωθούν εξωτερικά όπως καθορίζεται στις παραγράφους περί μο-

νώσεων. 

1.9.2 Μανόμετρα 

Στην αναρρόφηση και κατάθλιψη κάθε μιας από τις πιο κάτω αντλίες ή κυκλοφορη-

τές, θα εγκατασταθεί από ένα μανόμετρο γλυκερίνης διαμέτρου 10 cm. 

Η κλίμακα των μανομέτρων θα είναι ανάλογη προς το δίκτυο που εξυπηρετεί: 

 Αντλίες θερμού νερού 

 Αντλίες ψυχρού νερού 

Στις πιο κάτω θέσεις δικτύων κυκλοφορίας ύδατος θα εγκατασταθούν βαλβίδες (κρο-

υνοί) για την υποδοχή μανομέτρων, ή θα εγκατασταθούν μανόμετρα όπως πιο κάτω: 

 Στην   είσοδο   και   έξοδο   ψυχρού   νερού   κλιματισμού   στα   στοιχεία   

(COILS)   των κλιματιστικών μονάδων. 

 Στην είσοδο και έξοδο θερμού νερού κλιματισμού στα στοιχεία (COILS). 

 Στην είσοδο και έξοδο ψυχρού νερού στον ψύκτη. 

 Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ. 
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 Επίσης θα εγκατασταθούν αναμονές μανομέτρων, όπου κρίνεται σκόπιμο, για 

την 

επίτευξη ρύθμισης κατά τις δοκιμές στα δίκτυα. 

1.9.3 Θερμόμετρα 

Στις πιο κάτω αναφερόμενες θέσεις θα εγκατασταθούν θερμόμετρα ευθέα ή γωνιακά 

ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης τους, βιομηχανικού τύπου, με κλίμακα 15-20 cm. 

Τα θερμόμετρα θα τοποθετούνται μέσα σε επιχρωμιωμένη ή επινικελωμένη ορειχάλ-

κινη θήκη με κατάλληλη σχισμή μπροστά για την ανάγνωση των μετρήσεων. 

Ο υδράργυρος των θερμομέτρων θα είναι ερυθρός. Τα θερμόμετρα θα είναι τύπου 

αποχωριζόμενου από τη βάση τους (separable sockets). 

Σε περίπτωση εγκατάστασης θερμομέτρων σε δίκτυα μονωμένα, τότε θα εγκαθίσταν-

ται στα δίκτυα αυτά κατάλληλοι λαιμοί, για την εγκατάσταση των θερμομέτρων εκτός 

μόνωσης. 

Η κλίμακα των θερμομέτρων θα είναι ανάλογη με την θερμοκρασία του νερού του 

δικτύου που εξυπηρετούν. 

Στις πιο κάτω αναφερόμενες θέσεις θα εγκατασταθούν αναμονές θερμομέτρων 

(Thermometer wells) με κάλυμμα, οι οποίες θα γεμίζονται με λάδι ή θα εγκατασταθο-

ύν θερμόμετρα : 

 Στην είσοδο και έξοδο ψυχρού νερού κλιματισμού κάθε κλιματιστικές μονάδας. 

 Στις θέσεις εγκατάστασης του αισθητήριου στοιχείου, των οργάνων αυτόματης 

ρύθμισης της θερμοκρασίας. 

 Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ. 

 

1.10   ΒΑΦΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωληνες και οι χαλκοσωλήνες χωρίς μόνωση θα ελαιοχρω-

ματισθούν με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος με την παρεμβολή του κατάλληλου pri-

mer. Οι μαύροι σιδηροσωληνες και χαλυβδοσωλήνες θα ελαιοχρωματιστούν με μια 

στρώση εποξειδικής βαφής και δύο ελαιοχρώματος, εάν δεν θα καλυφθούν με μόνω-

ση. 
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Ειδικά οι μονωμένες μαύρες σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα, 

πριν από την μόνωση τους, θα βαφούν με δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής . 

Εννοείται ότι ο ελαιοχρωματισμός θα είναι κάθε φορά ανάλογης αντοχής με την θερ-

μοκρασία του ρευστού που διέρχεται από τις σωληνώσεις. 

Επίσης, με μια στρώση γραφιτούχου μίνιου και δύο ελαιοχρώματος θα επιχρισθούν 

όλες οι σιδηρές κατασκευές για διαμόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων, κλπ. 

Επίσης τα διάφορα μηχανήματα θα έχουν εξωτερική επίχριση από το εργοστάσιο κα-

τασκευής. Εάν η επίχριση αυτή αλλοιωθεί κατά την μεταφορά του μηχανήματος ή κα-

τά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο κατασκευαστής υποχρεώνεται να την επαναφέ-

ρει στην αρχική της κατάσταση, χωρίς αποζημίωση. 

 

1.11   ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

1.11.1  Δίκτυα Αεραγωγών Χαμηλής Πίεσης 

Τα δίκτυα  αεραγωγών χαμηλής πίεσης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις προδι-

αγραφές ASHRAE και τα δεδομένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της 

SMAGMA LOW PRESSURE DUCT STANDARDS (SHEET METAL AND AIR 

CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSPCIATION INC.) USA. 

 

 

1.11.2  Αεραγωγοί Ορθογωνικής Διατομής Χαμηλής Πίεσης 

Θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα με πάχος γαλβανίσματος 

275 gr/m2 οποίων το πάχος θα καθορίζεται από την μεγαλύτερη διάσταση της διατο-

μής κάθε  τμήματος αεραγωγού, όπως πιο κάτω : 

Μεγαλύτερη Διάστα-

ση Αεραγωγού 

mm 

Πάχος λαμαρί-

νας 

 

mm 

Σύνδεση 
Απόσταση μεταξύ 

εγκαρσίων ραφών 
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0-500 mm 0,6 mm Συρτάρι  - 

501-600 mm 0,8 mm Συρτάρι  - 

601-900 mm 0,8 mm Προφίλ 20 mm (1) 1500 mm 

1000-1490 mm 1,0 mm Προφίλ 30 mm (1) 1200 mm 

1500-2000 mm 1,25 mm Προφίλ 40 mm (1) 1000 mm 

(1) Προκατασκευασμένα γαλβανισμένα προφίλ (SLIDE ON FLANGE) 

Για ενίσχυση της ακαμψίας των αεραγωγών αυτοί θα στρατζάρονται χιαστί σε όλες 

τις πλευρές τους εκτός από τα τμήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση δεν υ-

περβαίνει τα 45 cm. 

1.11.3 Προστασία έναντι των Διαβρώσεων 

Τα τμήματα της κατασκευής από μορφοσίδηρο των αεραγωγών και των στηριγμάτων 

τους θα προστατεύονται καλά από διάβρωση με διπλή στρώση γραφιτούχου μίνιου. 

Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται μετά από πλήρη και επιμελημένο καθαρισμό των ε-

πιφανειών των τεμαχίων και πριν από την τελική συναρμογή με τους αεραγωγούς, 

για προστασία και των επιφανειών που καλύπτονται από τα ελάσματα των αεραγω-

γών μετά την συναρμογή. 

1.11.4 Ειδικές Διατάξεις 

Σε μερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζε-

ται), προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγμάτων ρύθμισης ποσότητας αέρα ή διαχω-

ρισμού. 

Αυτά θα είναι τυποποιημένα, αναγνωρισμένου κατασκευαστή, φύλλα γαλβανισμένης 

λαμαρίνας, πάχους 1.25 mm, θα είναι μονόφυλλα για ύψος αεραγωγού μέχρι 250 

mm και πολύφυλλα για μεγαλύτερο ύψος αεραγωγού, και θα φέρουν μοχλό χειρισ-

μού από τα έξω, με διάταξη ακινητοποίησης. 

Τμήματα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών, θα κατασκευασθούν κατ’αρχήν καμπύλα 

με ακτίνα καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καμπύλης ίσης προς τη δι-

άσταση του αεραγωγού. 
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Όπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρμογή 

μικρότερης ή και μηδενικής ακτίνας καμπυλότητας, τότε όμως θα τοποθετηθούν περ-

σίδες στροφής (vanes) διπλής ακτίνας καμπυλότητας (με μεταβαλλόμενο πάχος). 

Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισμούς 

θα εγκατασταθούν διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασμένα κα-

τά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΝFΡΑ 90Α των Η.Π.Α. και ωρών αντοχής 

σε φωτιά σύμφωνα με τον πυροφραγμό που διαπερνούν. 

Τα διαφράγματα πυρασφάλειας θα είναι γενικά μονόφυλλα, με περιστρεφόμενη λεπί-

δα, που θα ενεργοποιείται, είτε ηλεκτρικά με μαγνήτη και ελατήριο κράτησης στη θέ-

ση «κλειστό» (εντολή από το κέντρο πυρασφάλειας), είτε με τήξη του κατάλληλου 

συνδέσμου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πολύφυλλα διαφράγματα τύπου κουρ-

τίνας. 

Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών που καθορίζονται στα σχέδια επιτρέ-

πεται σε θέσεις όπου το επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, αλλά μόνο με την προϋπό-

θεση ότι η ισοδύναμη διατομή του αγωγού θα μείνει αμετάβλητη, της ισοδυναμίας 

νοούμενης από άποψη τριβών και πάντα μετά από έγκριση της Επίβλεψης. 

1.11.5   Στήριξη των Αεραγωγών 

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής κατά τις οριζόντιες διαδρομές τους θα αναρτών-

ται με κοχλιωτούς ράβδους από τις οροφές, με εγκάρσιες τυποποιημένες ράγες α-

νάρτησης τύπου ΜUΡRΟ. Οπου η ράγα αυτή έρχεται σε επαφή με αμόνωτο αερα-

γωγό θα φέρει επικάλυψη για απορρόφηση των κραδασμών. 

Η κατασκευή των αεραγωγών θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις πιο 

κάτω παραγράφους, καθώς και το τεύχος λεπτομερειών. 

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής θα πρέπει να γίνει αναλυτικός υπολο-

γισμός της διατομής των ντιζών και των ραγών στήριξης, σύμφωνα με το αναρτώμε-

νο βάρος κατόπιν υποδείξεως του τεχνικού φυλλαδίου του προμηθευτή. 

1.11.6 Πρόβλεψη Δυνατότητας Αποσυναρμολόγησης Αεραγωγών 

Θα προβλεφθούν σε ορισμένες θέσεις των αεραγωγών συνδέσεις των τεμαχίων τους 

που επιδέχονται αποσυναρμολόγηση (διέλευση από τοίχους κλπ.). 
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Οι συνδέσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τον πίνακα § 1.2.  

1.11.7   Αεραγωγοί κυκλικής διατομής 

Οι αεραγωγοί κυκλικής διατομής θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένα χαλυβδό-

φυλλα, που το πάχος τους θα καθορίζεται από την διάμετρο του αεραγωγού, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

Διάμετρος αεραγωγού Πάχος λαμαρίνας 

Μέχρι 20 cm 0,60 mm 

21 cm μέχρι 50 cm 0,80 mm 

50 cm μέχοι 100 cm 1,00 mm 

από 101 cm και άνω 1,25 mm 

Οι συνδέσεις των κυκλικών αεραγωγών μεταξύ τους θα γίνονται με την εισχώρηση 

του ενός τμήματος μέσα στο άλλο («φορετές»), με την επικάλυψη τουλάχιστον 50 

mm και κατά την φορά της ροής του αέρα. 

Προκειμένου περί εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης ή διακλάδωσης αεραγωγών, θα 

χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα είδη με κεντρική ακτίνα καμπυλότητας, ίση με 1½ 

φορά την διάμετρο του αεραγωγού. Ειδικά οι καμπύλες 90 μοιρών μπορεί να είναι 

αρθρωτές των 5 τεμαχίων, αλλά με μέση ακτίνα καμπυλότητας, όπως και για τις τυ-

ποποιημένες. 

Κατά τα λοιπά και σε όσα σημεία δεν έρχονται σε αντίθετη με τα παραπάνω, ισχύουν 

τα όσα καθορίστηκαν για τους αεραγωγούς ορθογωνικής διατομής. 

1.11.8  Εύκαμπτοι Αεραγωγοί 

Οι συνδέσεις των κιβωτίων των στομίων-φίλτρων των κιβωτίων των στομίων αέρα με 

τα δίκτυα αεραγωγών, θα κατασκευασθούν με εύκαμπτους αεραγωγούς που υπάρ-

χουν στο εμπόριο σε βιομηχανοποιημένη και τυποποιημένη μορφή, ηχοαπορροφητι-

κού τύπου. 

Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικές ίνες, π.χ. ίνες 

υαλοβάμβακα και βινίλιου, που θα φέρονται σε σκελετό από χαλύβδινο σπειροειδές 

σύρμα ή 

από αλουμίνιο, με εξωτερικό στεγανό περίβλημα και θερμοηχομονωτική επένδυση 

ισοδύναμη με υαλοβάμβακα πάχους 13 mm τουλάχιστον. 
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Η σύνδεση των εύκαμπτων αεραγωγών από τις δύο πλευρές θα γίνεται με συγκόλ-

ληση, με ειδικές συνθετικές συγκολλητικές ουσίες, ή με ειδικό σιδερένιο κολλάρο. 

1.11.9 Αεραγωγοί Ανθεκτικοί σε Διαβρώσεις 

Η απαγωγή από τις εργαστηριακές εστίες των εργαστηρίων θα γίνει με αεραγωγούς 

ανθεκτικούς σε διαβρώσεις, από υλικά της έγκρισης του κατασκευαστή των εστιών, 

όπως π.χ. φύλλου χλωριούχου πολυβινιλίου (ΡVC). 

Οι συνδέσεις θα γίνονται με την εισχώρηση του ενός τμήματος μέσα στο άλλο με επι-

κάλυψη τουλάχιστον 25 mm και κατά την φορά της ροής του αέρα και στεγάνωση του 

αρμού με κατάλληλο συνθετικό υλικό. 

1.11.10  Διαφράγματα Ρύθμισης Ροής 

Επαρκής αριθμός διαφραγμάτων ρύθμισης ροής θα τοποθετηθούν για να ρυθμίζουν 

και να ισορροπούν το σύστημα. Διαφράγματα σε στόμια προσαγωγής ή απαγωγής 

αέρα θα χρησιμοποιηθούν για μικρές ρυθμίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο. Ολα τα διαφ-

ράγματα θα είναι επαρκώς άκαμπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισμα. Η διαφυγή 

αέρα μέσα από τα διαφράγματα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερ-

νά το 2.5% της μέγιστης υπολογισμένης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό. 

Ολα τα διαφράγματα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα σταθεροποί-

ησης της θέσης ανοίγματος και με δείκτη της θέσης τους. 

1.11.11  Πολύφυλλα Διαφράγματα 

Πολύφυλλα διαφράγματα θα χρησιμοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς. Ολα 

τα πολύφυλλα διαφράγματα θα κατασκευάζονται σε εύκολα αποσυνδεδεμένα τμήμα-

τα αεραγωγών, τα οποία θα εκτείνονται πέρα από τον χώρο κίνησης των φύλλων. Τα 

φύλλα του διαφράγματος θα λειτουργούν με την αρχή των αντιθέτως κινουμένων 

φύλλων εκτός αν χρειάζονται μόνο για απομόνωση στην οποία περίπτωση μπορούν 

να διαταχθούν για παράλληλη λειτουργία. 

Κάθε ένα φύλλο διαφραγμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 250 mm σε ύψος. 

Κάθε φύλλο πολύφυλλου διαφράγματος θα αποτελείται από μία ή δύο πλάκες υλικού 

του ίδιου πάχους όπως ο σχετικός αεραγωγός και θα προσαρμόζεται άκαμπτα σε 

κάθε πλευρά σε ένα άξονα λειτουργίας, τα άκρα του οποίου θα παίρνουν ρουλεμάν. 
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Τα άκρα των αξόνων θα συνδέονται έτσι ώστε μια κίνηση της χειρολαβής λειτουργίας 

θα κινεί ταυτόχρονα όλα τα φύλλα κατά τον ίδιο βαθμό. 

Δίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγμα θα υπάρχει μια πόρτα επιθεώρησης. 

1.11.12   Διαφράγματα μίας Πτέρυγας 

Σε σύστημα αεραγωγών πλάτους μέχρι 400 mm και ύψους μέχρι 250 mm, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν διαφράγματα μιας πτέρυγας. Η πτέρυγα θα είναι κατασκευασ-

μένη από ένα έλασμα τουλάχιστον 1,6 mm πάχους, κατάλληλα άκαμπτη. Το ένα άκ-

ρο του άξονα του διαφράγματος θα περιστρέφεται σε ρουλεμάν. Το άλλο άκρο θα εκ-

τείνεται έξω από το περίβλημα του διαφράγματος με χειρολαβή λειτουργίας και τε-

ταρτοκύκλιο. 

Τα τεταρτοκύκλια και οι χειρολαβές λειτουργίας θα είναι από σκληρό χυτό αλουμίνιο. 

Τα τεταρτοκύκλια 6α είναι ασφαλώς προσαρμοσμένα στους άξονες των διαφραγμά-

των, που θα είναι καλά προσαρμοσμένοι στους σωλήνες υποδοχής των τεταρτοκυκ-

λίων ώστε να εμποδίζουν οποιαδήποτε κίνηση των διαφραγμάτων όταν οι πτέρυγες 

τους είναι ασφαλισμένες. 

1.11.13  Διαφράγματα Πυρασφαλείας 

Τα διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers) θα εγκατασταθούν στις θέσεις όπου οι 

αεραγωγοί διαπερνούν πυρίμαχα τοιχώματα ή οριζόντιες επιφάνειες μεταξύ πυροδι-

αμερισμάτων. 

Τα διαφράγματα αυτά θα πρέπει να μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στο πάχος των 

τοίχων ή των οροφών, ανεξάρτητα από την φορά ροής του αέρα, σε οριζόντια ή κα-

τακόρυφη θέση, δεν θα επηρεάζονται από την τυχόν τυρβώδη ροή του αέρα και θα 

ενεργοποιούνται μέσω εύτηκτου συνδέσμου, που τα κρατάει ανοικτά (fusible link), 

αλλά θα τήκεται και θα τα κλείνει, όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 72οC ή 100οC  

κατ’επιλογή. 

Τα διαφράγματα πυρασφάλειας θα είναι διάρκειας αντοχής 1½ ώρας (90 min) που θα 

βεβαιώνεται από πιστοποιητικό του Αμερικάνικου οργανισμού UL (Underwriters 

Laboratories) ή άλλου ισοδύναμου. 
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Το κέλυφος των διαφραγμάτων και τα κινητά μέρη τους θα είναι κατασκευασμένα 

από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα, ενώ τα ελατήρια τους θα είναι ανοξείδωτα. 

 Τα διαφράγματα πυρασφάλειας θα αποτελούνται από κέλυφος, πτερύγια (blades), 

αντίβαρα, μοχλό χειροκίνησης, εύτηκτο σύνδεσμο, βίδα για ρύθμιση, θυρίδα επιθεώ-

ρησης, μηχανική μανδάλωση, ηλεκτρικό διακόπτη και δείκτη θέσης προκειμένου για 

διαφράγματα που θα εγκατασταθούν σε θέσεις μη ορατές. 

Τα διαφράγματα αυτά θα είναι κατασκευής αναγνωρισμένων εργοστασίων όπως π.χ. 

RUSKIN, TROX, ACTIONAIR. 

1.11.14  Χαρακτηρισμός Αεραγωγών με Εγχρωμους Δακτυλίους 

Ολοι οι αεραγωγοί θα σημανθούν με γράμματα και βέλη ώστε να φαίνεται καθαρά η 

λειτουργία τους (προσαγωγής - επιστροφής - νωπός κλπ.) και η φορά κίνησης του 

αέρα. 

Οι αεραγωγοί θα φέρουν εξωτερικά και σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 4 μ με-

ταξύ τους, έγχρωμους δακτυλίους πλάτους 25 mm, για το χαρακτηρισμό του διερχό-

μενου αέρα μέσω των αγωγών (νωπός, ανακυκλοφορίας κλπ.). Για διακλαδώσεις 

μήκους μικρότερου των 6 m, θα υπάρχει μια τουλάχιστον ένδειξη. 

Ο χρωματικός κώδικας που θα ακολουθηθεί, θα καθορισθεί από την επίβλεψη. 

1. 12   ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

1.12.1 Μονώσεις Σωληνώσεων 

Οι μονώσεις των σωληνώσεων θα κατασκευασθούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στον πίνακα 3 που εμπεριέχεται στην παρούσα. Το υλικό κατασκευής προδιαγράφε-

ται στην παρ.1.1. 

Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης με όλα τα απαιτούμενα υλικά, συμπε-

ριλαμβανόμενης της προστασίας της μόνωσης, που θα προμηθευθεί και θα εφαρ-

μοσθεί, όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές αυτές. Η προστασία της μόνωσης θα 

γίνει με ειδική ελαστική προστατευτική επικάλυψη ενδεικτικού τύπου ARMAFINISH 

FR PAINT, ARMSTRONG. Η επικάλυψη της μόνωσης των σωληνώσεων θα γίνει σε 

δυο στρώματα κάλυψης 0.275 lt/m2 σωλήνα έκαστου (συνολικά 0,55 lt/m2). Κάθε 

στρώση θα έχει αντίθετο χρώμα ώστε η δεύτερη στρώση να καλύπτει απόλυτα την 
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πρώτη στρώση. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί επένδυση με βαμβακερό πανί 

εμποτισμένο σε στεγανοποιητικό γαλάκτωμα . 

Το υλικό θα είναι καινούργιο, άριστης ποιότητας για την αντίστοιχη κλάση και κατάλ-

ληλο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

Καμιά επικάλυψη δεν θα τοποθετηθεί στις γραμμές των σωληνώσεων ή σε άλλο ε-

ξοπλισμό, προτού τα συστήματα δοκιμασθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη. 

Η μόνωση θα τοποθετηθεί μόνον από ειδικευμένους τεχνίτες. 

Ολη η μόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, με ακέραια τεμάχια, εκτός από 

τις περιπτώσεις όπου το τεμάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες. 

Ολη η μόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόμενα 

τμήματα θα ενωθούν μαζί σταθερά. 

Η μόνωση θα είναι συνεχής διαμέσου αναρτήσεων σωλήνων. 

Ολα τα δίκτυα σωληνώσεων θα μονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σω-

λήνες δεν θα μονωθούν μαζί. 

θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της μόνωσης, όπου είναι αναγκα-

ίο. 

Στις θέσεις στήριξης θα τοποθετηθούν τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1 mm, 

τεμάχια πολυουρεθάνης ή τεμάχια ξύλου ώστε να αποφεύγεται η τοπική παραμόρ-

φωση, ή προκατασκευασμένα τεμάχια Armstrong ΡΗ-Μ, πάχους ιδίου με της μόνω-

σης στην εκάστοτε περίπτωση. 

Η θερμική μόνωση στα μηχανοστάσια ή τους εξωτερικούς χώρους, θα προστατεύεται 

με κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου ή γαλβανισμένης λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 

0.6 mm, ασφαλισμένη είτε με πριτσίνια, είτε με συνδέσμους μανδάλωσης, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να προλαμβάνεται φθορά της στεγάνωσης της μόνωσης. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τελειωμένη επιφάνεια όλης της θερμικής μόνωσης 

και στην επένδυση, η οποία πρέπει να παρουσιάζει μια καθαρή και συμμετρική όψη 

ευθυγραμμισμένη με την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων. 
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Κάθε φύλλο αλουμινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισμένο και διαμορφωμένο στα άκ-

ρα του (σχηματισμός αυλακιού με «κορδονιέρα»), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη 

κατά γενέτειρα και περιφέρεια (τουλάχιστον κατά 50 mm). 

Τα τμήματα της επικαλύψεως θα είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να σχηματίζουν 

σύνολο τελείως καλαίσθητης εμφανίσεως. Οι καμπύλες, κιβώτια βαννών, σφαιρικοί 

πυθμένες δοχείων κλπ. θα κατασκευάζονται από κατάλληλης μορφής (επίπεδης, κω-

νικής κλπ.) τμήματα φύλλου αλουμινίου (του ίδιου όπως παραπάνω πάχους) και όλα 

θα μπορούν, όπως και τα  ευθύγραμμα τμήματα, να ξεμονταριστούν εύκολα και να 

ξαναμονταριστούν, χωρίς να καταστραφεί το μονωτικό υλικό. 

Η στερέωση των τμημάτων της επικαλύψεως μεταξύ τους, θα γίνεται με λαμαρινόβι-

δες, ισχυρά επικαδμιωμένες, με παρεμβολή πλαστικών ροδελλών στεγανότητας. 

1.12.2 Ειδικές Διατάξεις 

Ολες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερμού ή και ψυχρού νερού, θα 

μονωθούν για την αποφυγή απωλειών θερμότητας και συμπύκνωσης υδρατμών πά-

νω στις ψυχρές πλευρές τους (προκειμένου για σωλήνες ψυχρού νερού). 

Η μόνωση θα κατασκευασθεί με προκατασκευασμένα τεμάχια μονωτικού υλικού 

μορφής εύκαμπτου σωλήνα, από συνθετικό καουτσούκ (ελαστομερές), υλικό κλεισ-

τής κυψελοειδούς δομής, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,026Κcal/mh°C σε 

0°C κατάλληλο για θερμοκρασίες από -75°C μέχρι +105°C, με συντελεστή αντίστα-

σης στους υδρατμούς μ=7000. Το ελαστομερές υλικό δεν θα περιέχει χλώριο 

Σαν ενδεικτικός τύπος μονωτικού σωλήνα αναφέρεται ο τύπος ΝΗ-ΑRMAFLΕΧ της 

ΑRMSTRONG. 

Θα γίνει επένδυση της μόνωσης με βαμβακερό πανί 0,15 Κ9/m2 που θα είναι άφλεκ-

το και ανθεκτικό στην φωτιά εμποτισμένο σε στεγανοποιητικό υλικό λευκού χρώμα-

τος. 

Το ελάχιστο πάχος της μόνωσης φαίνεται στον πίνακα 2 μονώσεων που επισυνάπτε-

ται στο τέλος των τεχνικών προδιαγραφών του κλιματισμού. 

Η μόνωση θα εκτελείται σύμφωνα με τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, 

«περαστή» ή μέσω διαμήκους ανοίγματος των τεμαχίων της μόνωσης. Πριν από τη 

μόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται με επιμέλεια μέχρι να απομακρυνθεί τελείως 
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κάθε ξένο υλικό από την επιφάνεια τους και θα απολιπαίνονται πλήρως. Επιπλέον οι 

μη γαλβανισμένοι σωλήνες θα βάφονται με δύο στρώσεις γραφιτούχου μίνιου. 

Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική πλαστι-

κή αυτοκόλλητη ταινία. 

Η μόνωση θα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και συσκευές, ό-

πως καμπύλες, ταυ, βάννες, κυκλοφορητές κλπ. με χρήση τεμαχίων μονώσεων σω-

λήνων μεγαλύτερης διαμέτρου και μονωτικών φύλλων του ίδιου υλικού. Ειδικά για τις 

βάννες και για τους κυκλοφορητές, θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την εύκολη α-

ποσυναρμολόγηση της μόνωσης, χωρίς να καταστραφεί αυτή, για επιθεώρηση και 

τυχόν επισκευή της βάννας ή του κυκλοφορητή. 

Ειδικά για το τμήμα των σωληνώσεων που διέρχεται εξωτερικά ή στα κεντρικά μηχα-

νοστάσια, πέρα από την παραπάνω κανονική μόνωση κάθε σωλήνα, προβλέπεται 

και ειδική κατασκευή. Σε αυτή την περιοχή οι σωλήνες καλύπτονται με κατασκευή 

από αλουμίνιο πάχους 0,6 mm. 

1.12.3 Μόνωση Αεραγωγών 

Ολοι οι αεραγωγοί προσαγωγής, επιστροφής και ανακυκλοφορίας κλιματισμένου αέ-

ρα, θα μονωθούν προς αποφυγή απωλειών θερμότητας ή ψύχους, καθώς και συμ-

πύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές πλευρές των επιφανειών τους, κατά την θε-

ρινή λειτουργία.  

Η μόνωση θα γίνει σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 3 μονώσεων. 

Οι πλάκες υαλοβάμβακα θα φέρουν εξωτερικά στεγανοποιητικό μανδύα από φύλλο 

αλουμινίου, που θα είναι κολλημένο πάνω σε χαρτί, ενισχυμένο με πλέγμα ινών γυα-

λιού (Glass Filament Reinforced, Paper Laminated Aluminium Foil). 

Οι πλάκες υαλοβάμβακα θα κολλούνται πάνω στους αεραγωγούς με ειδική κόλλα, 

ανθεκτική στη θερμοκρασία λειτουργίας τους και θα δένονται εξωτερικά με σύρμα α-

λουμινίου. Ολες οι ενώσεις θα καλύπτονται με συγκολλητική ταινία πλάτους 8 cm και 

θα στεγανοποιούνται με γαλάκτωμα άχρωμο. 

Πριν από τη μόνωση, οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθορίζονται με προσοχή και 

θα απολιπαίνονται τελείως. 
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1.12.4 Μόνωση Αεραγωγών Μηχανοστασίων και Εξωτερικών Χώρων 

Η μόνωση των αεραγωγών θα γίνει σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 2 μονώσε-

ων. 

Οι πλάκες θα συγκολλούνται επάνω στους αεραγωγούς και θα προσδένονται με 

σύρμα αλουμινίου. Ολες οι ενώσεις θα καλύπτονται με ταινία τύπου Αrmaflex ή ισο-

δύναμη. 

1.12.5 Μόνωση του Εξοπλισμού 

Οι δεξαμενές αποθήκευσης και γενικά όλος ο καμπύλος ή κυλινδρικός εξοπλισμός θα 

μονωθεί με ορυκτοβάμβακα άφλεκτο, πάχους 80 χιλ. προσδεδεμένο και ασφαλισμέ-

νο με σύρμα πρόσδεσης πάχους 1 χιλ., και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 2 

μονώσεων. Ολες οι ενώσεις θα τοποθετηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και θα στεγα-

νοποιηθούν κατάλληλα με αυτοστεγανούμενη λωρίδα από φύλλο αλουμινίου. 

Η επιφάνεια θα καλυφθεί με γαλβανισμένη λαμαρίνα ασφαλισμένη και τοποθετημένη 

με περτσίνια μηχανικά κλειστά (τυφλά). Το πάχος θα είναι 1 mm και η επικάλυψη 

προς όλες τις διευθύνσεις θα είναι κατ’ελάχιστο 30 mm. 

 

1. 13   ΣΤΟΜΙΑ 

1.13.1 Στόμια Προσαγωγής - Γενικά 

Προβλέπεται η εγκατάσταση των πιο κάτω τύπων στομίων προσαγωγής αέρα : 

 Στόμια οροφής τετραγωνικά ή ορθογωνικά, που εκτοξεύουν αέρα προς μια, 

δύο, τρείς ή τέσσερις κατευθύνσεις, με τετράγωνο ή ορθογωνικό λαιμό. 

 Στόμια τοίχου ή αεραγωγού ορθογωνικά. 

 Ειδικά στόμια προσαγωγής με φίλτρα για τα χειρουργεία και τους εξομειούμε-

νους προς αυτά χώρους. 

Τα στόμια θα είναι από αλουμίνιο (εκτός από τα στόμια ψευδοδαπέδου), ανοδικά οξε-

ιδωμένα σε χρώμα εκλογής της επίβλεψης. 
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1.13.2  Στόμια Προσαγωγής Οροφής Τετραγωνικά, Ορθογωνικά ή Κυκλι-

κά, Βαμμένα με «Powder Coating» 

Αυτά   θα   είναι   σχήματος   τετραγωνικού,   ορθογωνικού   ή   κυκλικού   αποτελού-

μενα   από συγκεντρωτικά ελάσματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, των οποίων η μορ-

φή και η θέση θα είναι κατάλληλη για την επίτευξη του επιθυμητού διαγράμματος    

κατεύθυνσης   του   αέρα, καλαίσθητης εμφάνισης, κατάλληλα για εγκατάσταση στην 

οροφή (ψευδοροφή). Τα στόμια θα εκτοξεύουν τον αέρα προς μια, δύο, τρεις ή τέσ-

σερις διευθύνσεις. Στα τετραγωνικού σχήματος τα συγκεντρωτικά ελάσματα θα είναι 

ρυθμιζόμενου ύψους (με κοχλία). 

Κάθε στόμιο θα είναι εφοδιασμένο με τετραγωνικό ή ορθογωνικό «λαιμό» εισόδου 

του αέρα, με διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, σχήματος τετραγωνικού 

με φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο (Οpposed Blade Damper), όπως και περσιδω-

τή σχάρα ισοκατανομής του αέρα σε όλη την επιφάνεια του στομίου (EQUALIZING 

GRID), με ρυθμιζόμενες περσίδες. 

Η θέση των περσίδων της σχάρας θα ρυθμίζεται κατά την τοποθέτηση της και το άνο-

ιγμα του διαφράγματος θα ρυθμίζεται από μπροστά μέσω προεξόχοντος στρεπτού 

άξονα.  

Κάθε στόμιο θα φέρει παρέμβυσμα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή προσαρ-

μογή του στην ψευδοροφή. 

1.13.3 Στόμια  Προσαγωγής  Ορθογωνικά κατάλληλα  για  τοποθέτηση  στον   

Τοίχο   ή Αεραγωγό, Βαμμένα με «Powder Coating» 

Αυτά θα έχουν σχήμα ορθογωνικό από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με δύο σειρές ρυθμι-

ζόμενες περσίδες, από τις οποίες η μία (εμπρόσθια) από κατακόρυφες περσίδες και 

η άλλη (οπίσθια) από οριζόντιες και με ρυθμιστικό διάφραγμα πίσω από τις περσίδες, 

πολύφυλλο, με φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο (Οpposed Blade Damper). 

Τόσο η κλίση των περσίδων, όσο και το άνοιγμα του διαφράγματος, πρέπει να μπο-

ρούν να ρυθμίζονται από τις εμπρόσθιες περσίδες με ειδικούς μοχλούς που θα συ-

νοδεύουν τα στόμια. 

Κάθε στόμιο θα φέρει το αναγκαίο πλαίσιο για κρυφή στήριξη. 
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Επίσης, κάθε στόμιο θα φέρει παρέμβυσμα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή 

προσαρμογή του στον αεραγωγό. 

1.13.4 Στόμια Ανακυκλοφορίας ή Απαγωγής Αέρα 

Προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου τύπου στομίων απαγωγής αέρα, δηλαδή 

στομίων ορθογωνικών για την τοποθέτηση στον τοίχο ή οροφή, ή αεραγωγούς. 

Αυτά θα φέρουν σειρά σταθερών ή κινητών οριζοντίων περσίδων και πίσω από αυτά 

υ5μιστικό διάφραγμα της ποσότητας του αέρα, πολύφυλλο, με φύλλα κινούμενα αντί-

θετα ανά δύο, ρυθμιζόμενο από εμπρός μέσω κατάλληλου εργαλείου, που συνδέει το 

στόμιο. Τα στόμια αυτά θα φέρουν παρέμβυσμα για την στεγανή προσαρμογή τους 

στον αεραγωγό, στον τοίχο ή στην οροφή. 

1.13.5 Δισκοειδείς Βαλβίδες Απαγωγής Αέρα 

Οι βαλβίδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια κυρίως για απα-

γωγή αέρα από τουαλέττες ή άλλους μικρούς χώρους. 

Οι δισκοειδείς βαλβίδες θα είναι κατασκευής αλουμινίου Powder Coated και θα περι-

λαμβάνουν ένα βασικό πλαίσιο και ένα κεντρικό δίσκο προσαρμοσμένο σε μια κεν-

τρική βίδα. 

Η ποσότητα του όγκου του απαγώμενου αέρα θα ρυθμίζεται με την περιστροφή του 

κεντρικού δίσκου. 

Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα καθώς η ροή αέρα θα ε-

λαττούται. 

1.13.6 Περσίδες για Διακίνηση Αέρα 

Αυτές θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε πόρτες ή τοίχους και θα αποκ-

λείουν την οπτική επικοινωνία (Vision Proof). Θα αποτελούνται από αλουμινένια ε-

λάσματα μορφής ανεστραμμένου V και θα έχουν πλαίσιο και από τις δύο πλευρές της 

πόρτας ή του τοίχου, κατάλληλο για το πάχος, κάθε φορά, της πόρτας ή του τοίχου. 

1.13.7 Ανοίγματα Θυρών για Διέλευση Αέρα 

Η διέλευση αέρα από χώρο σε χώρο, μπορεί να γίνει από άνοιγμα (κόψιμο) στο κάτω 

μέρος της πόρτας που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο χώρων (Undercut). 
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Αυτό επιτρέπεται για παροχή αέρα μέχρι 100 κ.μ./ώρα για μονόφυλλες πόρτες ανοίγ-

ματος 0,70 έως 0,80 μ. (για μεγαλύτερες παροχές θα εγκαθίσταται στην πόρτα περ-

σίδα σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο). Αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε μικρούς 

χώρους υγιεινής. 

1.13.8 Στόμια Λήψης Νωπού Αέρα ή Απόρριψης Αέρα στο Ύπαιθρο 

Αυτά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους για την λήψη νω-

πού αέρα ή απόρριψης αέρα στο ύπαιθρο. Τα στόμια αυτά θα έχουν μια σειρά στα-

θερών οριζοντίων πτερυγίων με κλίση 45ο και θα είναι διαμορφωμένα κατά τρόπο 

που θα αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών. 

Τα στόμια λήψης νωπού αέρα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

και θα φέρουν εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα. 

Οταν συγκεντρώνονται πολλές απορρίψεις αέρα στο δώμα, τότε θα μορφώνεται στο 

δώμα κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάνω στην οποία θα προσαρμόζονται 

τα στόμια απόρριψης. 

 

1.14       ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ 

1.14.1 Κυκλοφορητές 

Για την κυκλοφορία του ψυχρού και Θερμού νερού στους διάφορους κλάδους σωλη-

νώσεων, προβλέπονται αντλίες κυκλοφορίας του τύπου «κυκλοφορητή» «ΙΝ-LΙΝΕ», 

κατάλληλοι για εγκατάσταση απευθείας επί των σωληνώσεων. Οπου προβλέπεται 

από την τεχνική περιγραφή οι κυκλοφορητές θα λειτουργούν είτε με σύστημα 

ΙΝVERTER (μεταβλητές στροφές) με σταθερές στροφές. 

Οι κυκλοφορητές θα αποτελούνται από φυγόκεντρη αντλία συζευγμένη απευθείας με 

ελαστικό σύνδεσμο με ηλεκτροκινητήρα 1450 RΡΜ, ασύγχρονο, τριφασικό, κατάλλη-

λο για λειτουργία σε δίκτυο 400/50/3. 

Η σύνδεση των κυκλοφορητών με τις σωληνώσεις θα πραγματοποιείται με φλάντζες 

και οι κυκλοφορητές θα συνοδεύονται με τις αναγκαίες πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες 

και παρεμβύσματα για την προσαρμογή τους στο σωλήνα. 
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Οι κινητήρες των κυκλοφορητών θα είναι στεγανοί ΙΡ 54. Οι τελικές συνδέσεις των 

ηλεκτρικών γραμμών με τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαμπτοι και θα προστατε-

ύονται με εύκαμπτο χαλύβδινο σωλήνα. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει τις αναγκαίες γραμμές και συνδέσεις για έν-

ταξη των αντλιών στο όλο σύστημα αυτοματισμού. 

Η λειτουργία  των  κυκλοφορητών πρέπει να είναι  τελείως αθόρυβη  και  οι παροχές 

και 

μανομετρικά ύψη πρέπει να επιτυγχάνονται για λειτουργία σε ρεύμα 50 περιόδων. 

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όσοι από τους κυκλοφορητές προορίζονται για την κυκλοφορία 

ζεστού νερού χρήσης, πρέπει να είναι κατάλληλης κατασκευής γι’αυτή τη χρήση. 

1.14.2 Αντλίες Κυκλοφορίας Νερού 

Οι αντλίες μεγάλων παροχών (πρωτεύοντος κυκλώματος ψυκτών, κλπ.) που θα εγ-

κατασταθούν, μπορούν να είναι συνήθους τύπου για εγκατάσταση στο δάπεδο με τις 

παρακάτω προδιαγραφές : 

 Οι αντλίες θα είναι τυποποιημένης κατασκευής,  γνωστών ελληνικών εργοσ-

τασίων, 

κατάλληλες για εγκατάσταση πάνω στο δάπεδο. 

 Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, κατάλληλες για κυκλοφορία νερού θερμοκρα-

σίας από 5 μέχρι 100°C. 

 Η πτερωτή της αντλίας θα είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο και ο άξονας 

από ανωξείδωτο χάλυβα. 

 Η διάμετρος της πτερωτής κάθε αντλίας πρέπει να φτάνει το 80% της μέγιστης 

ετιτρεπόμενης από το κέλυφος της αντλίας. 

 Τα περιστρεφόμενα μέρη των αντλιών θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσ-

ταθμισμένα. 

 Τα κελύφη των αντλιών πρέπει να είναι κατασκευασμένα, ώστε να είναι κατάλ-

ληλα για πίεση λειτουργίας που αντιστοιχεί στο άθροισμα του πραγματικού 

στατικού και δυναμικού ύψους λειτουργίας των αντλιών. 

 Τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών θα είναι εφοδιασμένα με 

φλάντζες. 
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 Ολες οι τρύπες πάνω στα κελύφη θα έχουν εσωτερικό περίβλημα από ορεί-

χαλκο και θα κλείνονται μέσω κοχλιωτών στεγανών πωμάτων από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

 Οι    κινητήρες   των   αντλιών   θα   είναι   τριφασικοί,   στεγανοί,    ΙΡ54,   α-

σύγχρονοι, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τάσης 400 V και συχνότητας 50 Ηz. 

Θα συνδέονται με τις αντίστοιχες αντλίες πάνω σε κοινό άξονα μέσω ελαστι-

κού συνδέσμου. Ο αριθμός των στροφών κάθε κινητήρα πρέπει να είναι μέγισ-

τος 1450 rpm. Οι κινητήρες των αντλιών θα τροφοδοτούνται μέσω inverter, 

όπου προβλέπεται από την τεχνική περιγραφή. 

 Η  αντλία  με  τον  κινητήρα της  θα  είναι  τοποθετημένη  πάνω  σε  σιδερένια  

βάση κατασκευασμένη από το εργοστάσιο κατασκευής της αντλίας, και θα 

σχηματίζει λεκάνη με ανυψωμένα χείλη περισυλλογής νερών από διαρροές θα 

τα οδηγεί δε μέσω σωλήνα προς το πλησιέστερο φρεάτιο αποχέτευσης. Η σι-

δηρά αυτή βάση θα εδράζεται πάνω σε βάση από σκυρόδεμα με αντιδονητικό 

στρώμα από φελλό και θα κατασκευάζεται από τον εργολάβο. 

 Τα έδρανα των αντλιών και κινητήρων πρέπει να είναι είτε ολίσθησης, είτε από 

ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), οπωσδήποτε όμως σε κάθε ζεύγος αντλίας - 

κινητήρα, τα έδρανα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. 

 Οι αντλίες πρέπει να λειτουργούν κοντά στο σημείο της χαρακτηριστικής που 

αντιστοιχεί στο μέγιστο βαθμό απόδοσης τους, και η επιλογή τους πρέπει να 

γίνει προσεκτικά από τους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να αποκλεί-

εται η διάβρωση των πτερωτών ή κελυφών, λόγω της εμφάνισης του φαινομέ-

νου της σπηλαίωσης (Cacitation). 

 

1.14.3 Σύστημα Ρύθμισης Παροχής Κυκλοφορητών 

1.14.3.1 Γενικά 

Για την ακριβή ρύθμιση της παροχής ψυχρού και θερμού νερού στις σωληνώσεις 

τροφοδοσίας των κλιματιστικών μονάδων και των μονάδων ανεμιστήρος-στοιχείου 

(FCUs), δευτερεύοντα, τριτεύοντα κυκλώματα προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συσ-
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τήματος συνεχούς μεταβολής της παροχής στους κυλοφορητές-αντλίες, με βάση την 

διαφορική πίεση. 

Για κάθε ομάδα κυκλοφορητών (πλην θερμαντικών σωμάτων) προβλέπεται ένα ανε-

ξάρτητο σύστημα ελέγχου. 

Τα στοιχεία εκάστου συστήματος ελέγχου, δηλαδή αυτόματοι διακόπτες, τερματικά 

κιβώτια, inverter κλπ. θα εμπεριέχονται σε κατάλληλο μεταλλικό κιβώτιο με ασφαλι-

ζόμενη θύρα, αεριζόμενο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα σχετικά προδιαγραφόμε-

να. Ο μετατροπέας συχνότητας (inverter) δεν πρέπει να δημιουργεί παρεμβολές στα 

ηλεκτρικά συστήματα. 

1.14.3.2 Δυνατότητες 

Η μονάδα θα παρέχει τις εξής δυνατότητες λειτουργίας : 

 Αυτόματη λειτουργία: Οι στροφές της αντλίας ρυθμίζονται μέσω των in-

verter, ώστε να υπάρχει αναλογική ανταπόκριση στην ζήτηση. 

 Χειροκίνητη λειτουργία: Η αντλία εκκινεί και σταματά χειροκίνητα.  Η αν-

τλία με τον 

inverter ρυθμίζεται σε ποσοστό της μεγίστης παροχής της, οι ενδείξεις 

του συστήματος διατηρούνται. 

 Λειτουργία ανάγκης: Χειροκίνητη εκκίνηση και στάση της αντλίας και α-

ποσύνδεση του συστήματος ελέγχου. 

1.14.3.3 Απαιτήσεις 

Η μονάδα θα συνοδεύεται από τα αναγκαία αισθητήρια όργανα πίεσης και θερμοκ-

ρασίας και θα συνδέεται με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου με το οποίο θα είναι συμ-

βατή για τον τηλεχειρισμό της. 

Η μονάδα θα είναι προσυγκροτημένη, προσυνδεσμολογημένη και δοκιμασμένη στο 

εργοστάσιο κατασκευής της και θα συνοδεύεται με κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου 

απόδοσης. 
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1.15   ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

1.15.1 Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες 

Οι ανεμιστήρες θα είναι φυγοκεντρικοί, απλής αναρρόφησης, πλήρως προκατασκευ-

ασμένοι και δοκιμασμένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, συγκροτημένοι με τον 

ηλεκτροκινητήρα τους σε ενιαίο σύνολο, σε κοινή μεταλλική βάση και περιλαμβάνουν 

τα ακόλουθα : 

 Τον δρομέα (πτερωτή) του ανεμιστήρα, με τα πτερύγια κεκλιμένα κατά τη φο-

ρά της 

περιστροφής   (forward curved),   με  το   κέλυφος  του,  μεγέθους  επαρκούς   

ώστε   η προδιαγραφόμενη παροχή αέρα να εξέρχεται μέσω του αντίστοιχου  

στομίου  του ανεμιστήρα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 1.600 RΡΜ. Ο 

ανεμιστήρας με τον άξονα του θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμέ-

νος, προς επίπεδα και ακτινικά, για επίτευξη   λειτουργίας   αθόρυβης   και   

απαλλαγμένης  από   κραδασμούς. Ο   κώνος αναρρόφησης προβλέπεται αε-

ροδυναμικής μορφής, ώστε να επιτυγχάνεται είσοδος αέρα χωρίς στροβιλισ-

μούς, απώλειες πίεσης και θόρυβο. 

 Ηλεκτροκινητήρα 1450 στροφών ανά λεπτό (ή λιγότερο) προστασίας ΙΡ 54, 

επαρκούς ισχύος για την κάλυψη της απαιτούμενης για λειτουργία στο άξονα 

του ανεμιστήρα, κατά τα δεδομένα του κατασκευαστή, με περιθώριο 20% του-

λάχιστον. 

 Σύστημα   μετάδοσης  της  κίνησης  από   τον  ηλεκτροκινητήρα  στον  ανεμισ-

τήρα   με αυλακοφόρες τροχαλίες και τραπεζοειδείς ιμάντες, μεταβλητής σχέ-

σης μετάδοσης, ώστε θα είναι δυνατόν χωρίς αλλαγή των τροχαλιών, να ρυθ-

μιστούν οι στροφές του ανεμιστήρα κατά ± 10% τουλάχιστον γύρω από τις κα-

νονικές, δηλαδή των στροφώνλειτουργίας με τις προδιαγραφόμενες συνθήκες. 

 Κοινή βάση : Το συγκρότημα θα φέρεται σε κοινή μεταλλική βάση ισχυρής κα-

τασκευής, που θα είναι εφοδιασμένη με διάταξη ρύθμισης της τάνυσης των ι-

μάντων. Στις θέσεις στήριξης του ηλεκτροκινητήρα θα προβλέπεται αντιδονη-

τική διάταξη. 
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 Προστατευτικό κάλυμμα : Ο ηλεκτροκινητήρας και το σύστημα μετάδοσης της 

κίνησης θα καλύπτονται με αφαιρετό μεταλλικό κάλυμμα, που θα φέρει κατάλ-

ληλα ανοίγματα για τον αερισμό και για μέτρηση στροφών. 

 Αντιδονητικά στηρίγματα από ελαστικό πάχους 2ατι τύπου ΝΕΟΡΚΕΝ ή ισο-

δύναμο. 

Κάθε ανεμιστήρας θα συνοδεύεται από μικρά εύκαμπτα τεμάχια αεραγωγών από αν-

θεκτικό άκαυστο ελαστικό, για την σύνδεση των αντίστοιχων στομίων του με τους αε-

ραγωγούς αναρρόφησης και κατάθλιψης. 

Για την ακριβή και συνεχή ρύθμιση της παροχής αέρος σε ορισμένους κρίσιμους χώ-

ρους, οι οποίοι καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή οι ηλεκτροκινητήρες των αντισ-

τοίχων ανεμιστήρων, μεμονωμένων ή εντεταγμένων σε κλιματιστικές μονάδες θα συ-

νοδεύονται από ηλεκτρονικούς ρυθμιστές στροφών (inverter). 

Η ρύθμιση της παροχής του αέρα στους ανωτέρω χώρους θα εξασφαλίζεται με ρύθ-

μιση, των στροφών του αντίστοιχου ανεμιστήρα, μέσω του κεντρικού Συστήματος Ε-

λέγχου, με βάση την διατήρηση σταθερής ταχύτητας στον αεραγωγό προσαγωγής ή 

επιστροφής. Η μέτρηση της ταχύτητας θα πραγματοποιείται με κατάλληλο αισθητήριο 

ταχύτητος αεραγωγού ως εξής:  

 Τάση τροφοδότησης: 24ΑC ή 2θVDC,+15%,-10% 

 Σήμα εξόδου: 0-10V 

 Περιοχή μέτρησης: 0-15m/s 

 Ακρίβεια: ±5% περιοχής μέτρησης 

 Γραμμικότητα: ±5% περιοχής μέτρησης 

 Επαναληπτικότητα: ±1% περιοχής μέτρησης 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: Αισθητήριο -10 έως + 600oC   

  Κιβώτιο          0 έως + 500oC 

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες θα εγκατασταθούν στηριζόμενοι στο δάπεδο ή αναρ-

τώμενοι από την οροφή. Προκειμένου για στήριξη στο δάπεδο θα κατασκευασθεί βά-

ση από σκυρόδεμα για τοποθέτηση στο ύπαιθρο και βάση από σιδηροδοκούς Π100 

για τοποθέτηση εντός τους κτιρίου. 

Προκειμένου για ανάρτηση από την οροφή, αυτή θα πραγματοποιηθεί με χαλύβδινο-

υς ράβδους κυκλικής διατομής. 



ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α/Α :  58/156 
 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των ανεμιστήρων θα εκτελεσθεί στεγανή, θα ξεκινά από 

τον αντίστοιχο πίνακα κίνησης και η τελική σύνδεση θα είναι εύκαμπτη, προστατευό-

μενη σε εύκαμπτο χαλύβδινο σωλήνα. 

1.15.2 Αξονικοί Ανεμιστήρες 

Προβλέπονται αξονικοί ανεμιστήρες αεραγωγού μεγέθους και δυναμικότητας όπως 

θα ορισθούν στα σχετικά σχέδια και τεύχη, μελέτης εφαρμογής. 

Οι ανεμιστήρες θα επιλεγούν να λειτουργούν στην πιο αποδοτική περιοχή της καμ-

πύλης πίεσης - παροχής στην οποία η λειτουργία του ανεμιστήρα παρουσιάζει ευσ-

τάθεια και είναι αθόρυβη. 

Ο κατασκευαστής θα εγγυηθεί για την απόδοση του ανεμιστήρα και θα δώσει στοιχε-

ία σχετικά με την στάθμη θορύβου στις συνθήκες λειτουργίας του ανεμιστήρα. 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα είναι τύπου μιας βαθμίδας με την πτερωτή συνδεδεμένη 

με ανεξάρτητο κινητήρα. Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι μεταβλητής κλίσης. 

Το περίβλημα θα είναι γερά κατασκευασμένο από μαλακό χάλυβα, ενισχυμένο έτσι 

ώστε να αποφεύγεται ο τυμπανισμός και οι κραδασμοί. 

Για τη στερέωση τους, θα χρησιμοποιηθούν αντικραδασμικά στηρίγματα, αναγνω-

ρισμένου κατασκευαστή στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το μέγεθος τους θα πρέπει 

να υπολογισθεί κατά την μελέτη εφαρμογής, σύμφωνα με το βάρος και τις στροφές 

λειτουργίας του ανεμιστήρα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του φυλλαδίου τεχνικών 

χαρακτηριστικών και υπολογισμού του κατασκευαστή των στηριγμάτων. 

Οι αεραγωγοί εισόδου-εξόδου θα τερματίζουν σε φλαντζωτά δακτυλίδια για την εύκο-

λη αφαίρεση τους. 

Το μήκος του περιβλήματος θα είναι μεγαλύτερο από το μήκος του ανεμιστήρα και 

κινητήρα, έτσι ώστε να μπορεί να αφαιρείται ολόκληρο το τμήμα χωρίς να γίνεται ε-

πέμβαση στους διπλανούς αεραγωγούς. 

Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι θα τοποθετηθούν όπως προδιαγράφεται στην είσοδο και την 

έξοδο για την σύνδεση με τους αεραγωγούς για να αποφευχθεί η μεταβίβαση των 

κραδασμών στο σύστημα των αεραγωγών. 
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Οι πτερωτές θα είναι από χάλυβα ή αλουμίνιο, τα δε πτερύγια θα είναι στερεωμένα 

στον ομφαλό, ή εναλλακτικά τα πτερύγια και ο ομφαλός θα έχει στερεωθεί με σφήνα 

σε ένα άξονα από μαλακό χάλυβα και το σύνολο θα έχει ζυγοσταθμιστεί στατικά και 

δυναμικά. 

Οι άξονες θα εδράζονται σε δύο έδρανα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ένσφαιρα είτε 

με 

κυλίνδρους (ρουλεμάν). 

Τα λιπαινόμενα σημεία θα φτάσουν μέχρι το εξωτερικό του περιβλήματος. 

1.15.3 Τμήμα Ανεμιστήρων Απόρριψης (Fan section) 

Για την απόρριψη του αέρα από τους χώρους που φαίνονται στα σχέδια και στην πε-

ριγραφή, θα χρησιμοποιηθεί αντί φυγοκεντρικού ανεμιστήρα, «τμήμα ανεμιστήρων» 

κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. Ο ανεμιστήρας αυτός θα είναι κατασκευής σύμφω-

να με την περιγραφή του τμήματος ανεμιστήρων των κεντρικών κλιματιστικών μονά-

δων. 

                                                                                 

2.      ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

2.1   ΓΕΝΙΚΑ 

 

           Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν αντικείμενο τις ακόλουθες  εγκαταστάσεις : 

           α. Την εγκατάσταση των αγωγών υδροδοτήσεως του κτιρίου από το δίκτυο 

υδρεύσεως του Δήμου Λαρισαίων. 

           β. Την εγκατάσταση μίας υπόγειας μονοθαλάμιας δεξαμενής αποθηκεύσεως 

νερού(ύδρευσης) χωρητικότητας 115.05 m3. 

           γ. Την εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος 90.0 m3/h-400 lit για τις ανάγ-

κες της ύδρευσης. 

 δ. Την εγκατάσταση δικτύου διανομής κρύου νερού. 

           ε. Την εγκατάσταση δικτύου διανομής και επιστροφής ζεστού νερού. 

 στ. Την εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας του νερού και τροφοδότησης 

συσκευών αιμοκάθαρσης. 
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 ζ. Την εγκατάσταση δικτύου διανομής νερού για άρδευση του περιβάλλοντος 

χώρου. 

 

2.2   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

           Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις θα μελετηθούν σύμφωνα με  τις διατάξεις των    

           παρακάτω κανονισμών : 

           α. Των Ελληνικών Κανονισμών "περί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσε-

ων" ΦΕΚ 270/Α/23-6-36 και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου αυτών Αρ. 

61800/20-11- 37/Υπ. Συγκοινωνιών. 

            β. Των Γερμανικών Κανονισμών όπως αυτοί περιγράφονται στο εγχειρίδιο: 

SANITAER TECHNIK" 

            γ. Των Αμερικάνικων Κανονισμών "NATIONAL PLUMBING  CODE". 

            Η χρησιμοποίηση ξένων κανονισμών θα γίνει προφανώς για  όσα θέματα δεν  

            καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς. 

 

2.3.    ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2.3.1 Υπόγεια Δεξαμενή Νερού 

Δεν προβλέπεται νέα δεξαμενή νερού. Το κτίριο θα πάρει παροχή από την 

υπάρχουσα υπόγεια δεξαμενή χωρητικότητας 400 m3. Ο υπολογισμός της 

χωρητικότητας της δεξαμενής έγινε σύμφωνα με τον κανόνα για απαίτηση 

500 lit/ κλίνη/ημέρα, με αριθμό κλινών 400 και επάρκεια σε νερό χρήσης 2 

ημέρες.  Η δεξαμενή αυτή καλύπτει και τις ανάγκες πυρόσβεσης του υπάρ-

χοντος  συγκροτήματος. 

 

2.3.2 Δίκτυο Διανομής Νερού 

             Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί με νερό από το  δίκτυο ύδρευσης της Λάρι-

σας με ιδιαίτερους υδρομετρητές (ένας μετρητής για ύδρευση και ένας για 

πυρόσβεση). Οι υδρομετρητές θα εγκατασταθούν σε σημείο της περιβό-

λου επί της οδού Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με τα σχέδια, σε φρεάτια 

διαστάσεων 30 x 40 cm, μαζί με τους γενικούς διακόπτες των παροχών. 

.              Οι γενικές παροχές θα γίνουν με σωλήνες ΡΕ τρίτης γενιάς(πράσινοι 

Faser). Όλες οι διαδρομές των σωληνώσεων και οι διατομές τους φαίνονται 
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αναλυτικά στα σχέδια. 

            Γενικά προβλέπονται 16 κλάδοι διανομής κρύου νερού : 

  - 2 κλάδοι για τις ανάγκες των αποδυτηρίων του β’ υπογείου.  

            - 1 κλάδος για τις ανάγκες του συστήματος αιμοκάθαρσης. 

            - 12 κλάδοι για τους ορόφους-ισόγειο-α’ υπόγειο. 

            - 1 κλάδος για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου. 

 

           Επίσης προβλέπονται 13 κλάδοι διανομής ζεστού νερού : 

- 11 κλάδοι για τους ορόφους-ισόγειο-α’ υπόγειο. 

- 2 κλάδοι για τις ανάγκες των αποδυτηρίων του β’ υπογείου. 

- 11 κλάδοι για το δίκτυο της ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού. 

            Οι σωλήνες διανομής και επιστροφής νερού θα τοποθετηθούν στην οροφή 

του β’ υπογείου και οι κατακόρυφες οδεύσεις θα γίνουν μέσα από προβλεπόμενα για 

το σκοπό αυτό φρεάτια διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων(shafts). 

          Οι σωλήνες του δικτύου θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια. Τα ο-

ριζόντια τμήματά τους θα παρουσιάζουν κλίση 1/100 έως 5/100.  

Στην αρχή κάθε κατακόρυφης στήλης θα τοποθετηθεί βάνα με κρουνό κένωσης 

ανάλογης διαμέτρου. 

             

2.3.3   Κεντρική Παρασκευή Ζεστού Νερού 

   2.3.3.1 Η παρασκευή ζεστού νερού προβλέπεται να γίνεται στο υπάρχον κεντρικό 

λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου. Προβλέπεται παροχή ζεστού νερού σε 

όλους τους χώρους υγιεινής καθώς και στους χώρους εξέτασης και θε-

ραπείας, σύμφωνα με τα σχέδια. 

  2.3.3.2 Για τις ανάγκες της μεταφοράς του ζεστού νερού χρήσης που παράγεται στο 

κεντρικό λεβητοστάσιο θα χρησιμοποιηθεί ένας κυκλοφορητής ενδ.τύπου 

GRUNDFOS CME 10-2 (βλ.επισυναπτόμενα data sheets), μετά το κεν-

τρικό boiler της εγκατάστασης και εντός του κεντρικού λεβητοστασίου. 

     Για τις ανάγκες του ζεστού νερού ανακυκλοφορίας θα χρησιμοποιηθεί 

κυκλοφορητής ενδ.τύπου GRUNDFOS CM3-3 (βλ.επισυναπτόμενα data 

sheets) προς το κεντρικό boiler της εγκατάστασης και τοποθετημένου εν-

τός του κεντρικού λεβητοστασίου. 
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2.3.4   Δίκτυο Διανομής Ζεστού Νερού 

2.3.4.1  Οι κεντρικές σωληνώσεις του δικτύου διανομής θα τοποθετηθούν στην ορο-

φή των χώρων χρήσης ζεστού νερού σύμφωνα με τα σχέδια. 

2.3.4.2  Όλα τα τμήματα του δικτύου διανομής και ανακυκλοφορίας ζεστού νερού 

χρήσης θα μονωθούν θερμικά. 

2.3.5    ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

2.3.5.1  

Οι σωλήνες του δικτύου θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγρα-

φές. Τα οριζόντια τμήματά τους θα παρουσιάζουν κλίση 1/100 έως 5/100.  

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής αυτο-

συγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων AQUATHERM τύπου FASER από PP-

R 80 (βελτιωμένο Type 3) και θα ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις : 

 

2.3.5.2 Συνδέσεις  

 Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του 

δικτύου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση συνδέσμων 

( μούφες ) με θερμική αυτοσυγκόλληση με τη χρήση του ειδικού εργαλείου και 

σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Οι συνδέσεις των σωλήνων PP με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στο-

ιχεία του δικτύου ( π.χ. βάνες ) θα γίνεται με ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα ε-

ξαρτήματα κολλητά προς την πλευρά του σωλήνα PP και κοχλιωτά με ορειχάλ-

κινο σπείρωμα προς την πλευρά του μεταλλικού στοιχείου, με υλικό παρεμ-

βύσματος TEFLON ή με ειδικές φλάντζες. 

 

2.3.5.3  Αλλαγές διευθύνσεως 

 Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής 

πορείας του δικτύου, θα πραγματοποιούνται μόνο με ειδικά τεμάχια ( γωνίες 

90°, 45° ) με θερμική αυτοσυγκόλληση και όχι διαμόρφωση του σωλήνα με 

θέρμανση. 

 Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων, θα 

εκτελούνται οπωσδήποτε με ειδικά αυτοσυγκολλούμενα εξαρτήματα ( ταυ, στα-

υροί ) και στις περιπτώσεις σύνδεσης με μεταλλικά στοιχεία με τα αντίστοιχα ει-

δικά τεμάχια πλαστικά - ορειχάλκινα. 
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2.3.5.4 Αποσύνδεση σωληνώσεων 

 Στα σημεία που είναι αναγκαία η ευχερής αποσυναρμολόγηση οποιοιδήποτε 

τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση, τροποπο-

ίηση ή μετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, θα τοποθετούνται οι ειδικοί 

λυόμενοι σύνδεσμοι ( ρακόρ, φλάντζες ). 

2.4    ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

2.4.1 Χωνευτές εγκαταστάσεις 

 Οι σωληνώσεις δικτύων που είναι χωνευτές σε μπετόν ή σοβά πάχους του-

λάχιστον 3 cm πάνω από τον σωλήνα, ή σε χώμα δεν χρειάζονται καμμία 

απολύτως αντιδιαβρωτική ή άλλη προστασία. Επί προσθέτως δεν απαιτείται 

χρήση αντιδιαστολικών τύπου ΄Ω΄ στα μεγάλα μήκη σωληνώσεων στην πε-

ρίπτωση αυτή, αφού η διαστολή παραλαμβάνεται κατά την ακτίνα και όχι 

γραμμικά. 

 

2.4.2 Εξωτερικές εγκαταστάσεις 

 Οι σωληνώσεις δικτύων που είναι εξωτερικές ( όχι χωνευτές ) θα είναι τύπου 

FASER. Οι διαστολές των σωλήνων αυτών είναι περίπου όπως των χαλκοσω-

λήνων. Οι αντιδιαστολικές διατάξεις τύπου ΄Ω΄ για δίκτυα σωλήνων FASER θα 

κατασκευάζονται ανά 25 m περίπου με μήκος σκέλους 70 cm, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

  

2.4.3 Στήριξη των σωληνώσεων 

 Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμε-

να σε σταθερά οικοδομικά στοιχεία, τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ε-

λεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 

απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκα-

τέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως. 

 Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνίες, σιδηροδο-

κούς ή ειδικές ράγες με τη βοήθεια στηριγμάτων τύπου BIS-WALRAVEN. Τα 

στηρίγματα θα είναι από χάλυβα 1.0332 ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο με παξι-

μάδι πονταρισμένο σε 4 σημεία και κούμπωμα ασφαλείας και θα συνδέονται 

προς τις σιδηρογωνιές ή τις ειδικές ράγες μέσω κοχλιών, περκοχλίων και 
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γκρόβερ γαλβανισμένων. Για τα μεν αμόνωτα δίκτυα θα χρησιμοποιούνται στη-

ρίγματα διμερή με λάστιχο με ηχομόνωση κατά DIN 4109, για τα δε μονωμένα 

δίκτυα στηρίγματα διμερή χωρίς λάστιχο. Οι σιδηρογωνιές κατά περίπτωση θα 

στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. 

 Η στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά 

και κοχλίες. Σε περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να χρησιμοποιούνται ράβδοι 

μεταλλικοί ή σιδηρογωνιές επαρκούς αντοχής για το συγκεκριμένο εκάστοτε 

φορτίο. 

 

2.4.4 Απόσταση στηριγμάτων 

 Οι πιο κάτω πίνακες θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ευθειών διαδρομών 

σωλήνων και όχι στα σημεία όπου η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κ.λπ. 

δημιουργεί συγκεκριμένα φορτία, οπότε και θα τοποθετούνται στηρίγματα και 

από τις δύο πλευρές. 

 

2.4.5 Στήριξη σωλήνων FASER AQUATHERM  

Διαφορά θερμοκρα-

σίας ΔΤ (OC) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 

20 25 32 40 50 63 75 90 110 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ (cm) 

0 120 140 160 180 205 230 245 260 290 

20 90 105 120 135 155 175 185 195 215 

30 90 105 120 135 155 175 185 195 210 

40 85 95 110 125 145 165 175 185 200 

50 85 95 110 125 145 165 175 175 190 

60 80 90 105 120 135 155 165 175 180 

70 70 80 95 110 130 145 155 165 170 

 

2.4.6 Θερμική αυτοσυγκόλληση σωλήνων. 

 Η σύνδεση των σωλήνων AQUATHERM γίνεται με τη μέθοδο της θερμικής 

αυτοσυγκόλλησης των σωλήνων με τα εξαρτήματα. Το εργαλείο συγκόλλη-

σης 220 V / 600 W, χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όλων των διατομών Φ 

16 έως Φ 110 mm με την τοποθέτηση στην πλάκα ( αντίσταση ) του αντίστοι-

χου ζευγαριού μητρών. 
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 Οι μήτρες έχουν ειδική αντικολλητική επένδυση ( TEFLON ) και πρέπει να δια-

τηρούνται καθαρές χωρίς χτυπήματα και γρατζουνιές. Για την επιτυχία της 

συγκόλλησης πρέπει να προσεχθούν τα πιο κάτω σημεία : 

 

 - Προσαρμόζουμε ταυτόχρονα σωλήνα και εξάρτημα στις αντίστοιχες μήτρες, 

αφού  

 ελέγξουμε πρώτα να είναι καθαρά, στεγνά και κομμένα ίσια. 

 - Τηρούμε σωστά το χρόνο παραμονής μέσα στη μήτρα σύμφωνα με τον 

πιο κάτω πίνακα χρόνου για κάθε διατομή. 

  

ΔΙΑΤΟΜΗ Φ 

ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡ-

ΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΑ 

mm sec. 

16 5 

20 5 

25 7 

32 8 

40 12 

50 18 

63 24 

75 30 

90 40 

110 50 

 

 

  2.4.7 Προφυλάξεις 

α) ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 Η μεταφορά των υλικών πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς κτυπήματα, 

στρεβλώσεις, χαράξεις ή μεγάλες καταπονήσεις. 
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β) ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η 

εγκατάσταση σε χώρους εκτεθειμένους στον ήλιο. Και στις δύο περιπτώσεις 

πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα. Στις εγκαταστάσεις ηλιακών μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σωλήνας AQUATHERM σε κουλούρα Φ 16 mm, Φ 20 mm μα-

ύρου χρώματος ή πράσινος σωλήνας με ειδική μαύρη επένδυση στη διατο-

μή από Φ 20 έως Φ 110 mm. 

 

γ) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤ. - ΟΡΕΙΧ. ή ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση υπερβολικής ποσότητας σε καννάβι κα-

θώς και το υπερβολικό σφίξιμο στις κοχλιωτές συνδέσεις των πλαστικών - 

ορειχάλκινων εξαρτημάτων, γιατί το σπείρωμα είναι ακριβείας και εξασφαλίζει 

στεγανότητα στη σύνδεση, με ένα απλό σφίξιμο. 

 

δ) ΠΑΓΩΝΙΑ 

 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε κτυπήματα, καμπυλώσεις, κόψιμο κατά τη 

μεταφορά και εγκατάσταση των σωλήνων, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότε-

ρη από + 5° C. 

 

ε) ΚΑΜΠΥΛΕΣ 

 Απαγορεύεται η δημιουργία καμπυλών με θέρμανση των σωλήνων και ειδικό-

τερα με φλόγα ή ζεστό αέρα. 

 

2.5.    ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

2.5.1 Στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού προς κάθε υδραυλικό υποδο-

χέα στους χώρους υγιεινής θα εγκατασταθούν όργανα διακοπής, όπως πιο κά-

τω. 

2.5.2  Για κάθε δοχείο πλύσεως, λεκάνες W.C ουρητηρίου διακόπτης Φ1/2" ε-

πιχριωμένος, γωνιακός. 

2.5.3 Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε νιπτή-

ρα διακόπτης Φ1/2" επιχριωμένος, γωνιακός. 

 



ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α/Α :  67/156 
 

2.5.4 Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε ντουζι-

έρα, θα προβλεφθεί ορειχάλκινος σφαιρικός κρουνός με τεφλόν Φ1/2" με επιχ-

ριωμένο κάλυμμα  

λαβής (καμπάνα). 

2.5.5 Η σύνδεση των αναμικτήρων των νιπτήρων, των δοχείων πλύσεως W.C 

και ουρητηρίων προς τις σωληνώσεις ζεστού και κρύου νερού θα εκτελεσθεί με 

τεμάχια χαλκοσωλήνων Φ10/12 και ειδικούς συνδέσμους χαλκοσωλήνα προς 

σιδηροσωλήνα Φ1/2". 

 

2.6.    ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 

2.6.1 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

2.6.1.1 Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για σωληνώσεις νερού 

θερμοκρασίας 120οC και πίεσης 10 atm για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτη-

ση. Για διαμέτρους μέχρι 2" οι βαλβίδες θα είναι ορειχάλκινες κοχλιωτές. 

2.6.1.2 Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα εξασφαλίσουν πλήρη στεγανότητα στην 

αντίστροφη ροή του νερού. Η λειτουργία τους δεν πρέπει να προκαλεί θόρυβο 

ή πλήγμα. 

 

2.6.2 ΝΙΠΤΗΡΑΣ 

Ο νιπτήρας προβλέπεται από λευκή πορσελάνη VITREYS CHINA διαστάσεων 

σύμφωνα με τα σχέδια και θα συνοδεύονται από:  

α. Χυτοσιδηρένια στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση. 

β. Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη με τάπα και αλυσίδα ή μοχλό χειρισμού της, ε-

πιχρωμιωμένη. 

γ. Ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι 1 1/4" με σωλήνα συνδέσεως προς το 

δίκτυο αποχετεύσεως με ροζέτα. 

δ. Διπλοκρουνό αναμείξεως θερμού - κρύου νερού ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο 

πολυτελούς εμφανίσεως. 

ε. Χαλκοσωλήνες 10/12 mm για την σύνδεση του διπλοκρουνού με τα δίκτυα 

θερμού - κρύου νερού με τα απαραίτητα ρακόρ. 

 

 

2.6.3 ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
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1.3.7.3.1 Η λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου θα είναι λευκή από πορσελάνη 

VITREUS CHINA και θα εφοδιαστεί με πλαστικό κάθισμα από ενισχυμένη 

πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο για το σχήμα της λεκάνης, χρώματος λευ-

κού. 

1.3.7.3.2 Η λεκάνη θα συνοδεύεται από καζανάκι χαμηλής ή υψηλής πιέσεως ή 

από βαλβίδα εκπλύσεως όπως καθορίζεται στα σχέδια. 

 

2.6.4 ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 

Προβλέπεται κατασκευασμένος από χάλυβα 18/8 πάχους πλάσματος 0,8 mm 

κατ' ελάχιστο, κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκο με μία ή δύο λε-

κάνες. Το πλάτους του νεροχύτη θα είναι 50 cm περίπου και το μήκος 80 cm 

(μία λεκάνη) ή 120 cm (δύο λεκάνες) περίπου, θα 

συνοδεύονται δε από: 

α. Πλαστικό σιφώνι - λιποσυλλέκτη (τύπου βαρελάκι). 

β. Βαλβίδα εκκενώσεως επινικελωμένη πλήρη με τάπα και αλυσίδα (μία ανά 

λεκάνη). 

γ. Διπλοκρουνό για την ανάμειξη θερμού - κρύου νερού ορειχάλκινο επιχρωμι-

ωμένο. 

δ. Πλαστικοσωλήνα υπερχειλίσεως (ένα ανά λεκάνη). 

 

2.6.5 ΨΥΚΤΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ(ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α.) 

Ο ψύκτης πόσιμου νερού θα είναι επίτοιχος ή επιδαπέδιος και θα περιλαμβάνει: 

 ψύκτη ικανότητας 76lit/h πόσιμου νερού 10oC με θερμοκρασία περιβάλλοντος 

25-30oC και θερμοκρασία νερού δικτύου 27oC. 

 λεκάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 τοποθετημένη σε ύψος 1,00m για κανονι-

κή χρήση και 0,75m για χρήση από ανάπηρα άτομα. Ειδικότερα, στην δεύτερη 

περίπτωση η πηγή θα έχει οριζόντια προέκταση περίπου 46cm για χρήση από 

άτομα σε αναπηρική καρέκλα. 

 περίβλημα από "φορμαρισμένο" χαλυβδόφυλλο με ψημένη βαφή, και κινητό το 

μπροστινό κάλυμμα, παρέχοντας αθόρυβη λειτουργία του ψυκτικού κυκλώμα-

τος. 

 επιχρωμιωμένοι διπλοί διακόπτες αυτοκλειόμενοι με αυτόματη ρύθμιση της ρο-

ής. 
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 σιφώνι τύπου "Ρ" ή "μποτίλιας" DN-32, επιχρωμιωμένο, με ρυθμιζόμενο συνδε-

τικό σωλήνα για σύνδεση με την αποχέτευση στον τοίχο. 

Η θερμοκρασία του παραγόμενου νερού θα ελέγχεται και ρυθμίζεται από τον πρω-

τεύοντα θερμοστάτη στο διάστημα 8ο-12οC. Ο δευτερεύον θερμοστάτης θα ενερ-

γεί σαν αντιπαγωτικός. 

Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με τριπολικό αγωγό με γείωση. 

  

2.7     ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙ-

ΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

2.7.1   Αν το νερό έχει σκληρότητα ΒΣ (dh)> 4 dh (το «dh» συμβολίζει γερμανικούς 

βαθμούς σκληρότητας) τότε για το νερό που τροφοδοτεί τα κλειστά κυκλώ-

ματα νερού της εγκατάστασης κλιματισμού και τους υγραντήρες των ΚΚΜ, 

θα προβλέπεται δίδυμος αποσκληρυντής. 

 Ο αποσκληρυντής θα επιλέγεται με: 

- Παροχή νερού: Q1αποσκλ(m3/h)=Q1x(ΒΣ-4)/ΒΣ  

- Ικανότητα ανταλλαγής ιόντων μεταξύ 2 αναγεννήσεων του(ώστε να 

γίνεται περίπου μία αναγέννηση του την ημέρα): 

IA1(KB)=(10h)xQ1x(ΒΣ-4) 

Όπου το «ΚΒ» συμβολίζει κυβικοβαθμούς. 

2.7.2    Το σύστημα επεξεργασίας νερού συσκευών αιμοκάθαρσης που θα τοποθε-

τηθεί στο β’ υπόγειο του κτιρίου σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό 

χώρο(βλ. σχέδια) : 

• Θα τροφοδοτείται αδιάλειπτα για ένα πλήρη κύκλο αιμοκάθαρσης με 

ταυτόχρονη λειτουργία όλων των συσκευών της εγκατάστασης. Η τροφοδό-

τηση του θα εξασφαλίζεται από την εγκατάσταση ύδρευσης σε συνδυασμό 

με δεξαμενή και πιεστικό συγκρότημα. 

• Θα παρέχει νερό κατάλληλο για συσκευές αιμοκάθαρσης με μέγιστες 

περιεκτικότητες σε ουσίες σύμφωνα με τα πρότυπα, κατά σειρά προτεραιό-

τητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΑΑΜΙ. 

• Θα διαθέτει διάταξη αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης του επεξερ-

γασμένου νερού. 
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• Θα διαθέτει πίνακα σημάνσεων των παραμέτρων λειτουργίας του 

(στάθμη νερού δεξαμενής, αγωγιμότητα και πίεση νερού κτλ), καθώς και 

των απαραίτητων συναγερμών (γιά βλάβες, υπερθέρμανση νερού κτλ). 

Ο πίνακας θα τοποθετείται στη στάση αδελφών. 

Το επεξεργασμένο νερό θα διανέμεται στις συσκευές με σωλήνα σε κλειστό βρόγχο. 

Η πίεση στο βρόγχο θα ρυθμίζεται αυτόματα στα απαιτούμενα όρια, ανεξάρτητα από 

την κατανάλωση του νερού. Τα δίκτυα που θα έρχονται σε επαφή με το επεξεργασ-

μένο νερό (σωλήνες, βάνες κτλ) θα είναι από ατοξικά υλικά που δεν θα διαβρώνονται 

(πλαστικό, PVC, ΡΕΧ κτλ). Οι συσκευές επεξεργασίας νερού, κατά τη σειρά τοποθέ-

τησης τους θα είναι οι πιό κάτω και θα έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προδι-

αγράφονται: 

 

2.7.3 Συσκευές επεξεργασίας νερού 

Φίλτρα μηχανικά 

Θα υπάρχουν 2 τεμάχια παράλληλα τοποθετημένα και το καθένα θα είναι εφεδρικό 

του άλλου. 

Το κάθε φίλτρο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Θα είναι τύπου άμμου πολλαπλών στρώσεων. Τα υλικά των διαφόρων στρώσεων 

θα είναι ανθεκτικά στις τριβές και δεν θα προσδίνουν γεύση, οσμή ή χρώμα στο 

νερό. 

• Θα έχει ικανότητα συγκράτησης σωματιδίων, στην ονομαστική του παροχή, μέχρι 

10 μm. 

• Το.δοχείο του: 

• Θα είναι κατασκευασμένο από ατοξικό υλικό που δεν θα διαβρώνεται. 

• Θα έχει πίεση: 

• λειτουργίας την πίεση του δικτύου και όχι μικρότερη των 6 bar, 

• δοκιμής 50% μεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου. 

• Η διαδικασία πλυσίματος του θα είναι αυτόματη. 

• Η παροχή του θα είναι  6x(Vσυσκ_αιμοκ x Πλήθοςσυσκ_αιμοκ) = 6x (0.016 x 20)=1.92 

lt/sec= 6.912 m3/h 
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Φίλτρα ενεργού άνθρακα 

Θα υπάρχουν 2 τεμάχια παράλληλα τοποθετημένα και το καθένα θα είναι εφεδρικό 

του άλλου. 

Το κάθε φίλτρο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Θα περιέχει ενεργό άνθρακα με σκληρούς κόκκους που θα εξασφαλίζουν τη μακ-

ροζωία και την ανθεκτικότητα του στις τριβές. 

• Το δοχείο του: 

 

• Θα είναι κατασκευασμένο από ατοξικό υλικό που δεν θα διαβρώνεται. 

• Θα έχει πίεση: 

• λειτουργίας την πίεση του δικτύου και όχι μικρότερη των 6 bar, 

• δοκιμής 50% μεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου. 

• Η διαδικασία πλυσίματος του θα είναι αυτόματη. 

• Η παροχή του θα είναι 6x(Vσυσκ_αιμοκ x Πλήθοςσυσκ_αιμοκ) =6x (0.016 x 20)=1.92 

lt/sec= 6.912 m3/h 

 

 Αποσκληρυντής 

Ο αποσκληρυντής θα λειτουργεί με την αρχή της εναλλαγής των βάσεων. Αποτε-

λείται από δοχείο φίλτρου, δοχείο διαλύματος και λοιπό εξοπλισμό (σωληνώσεις, 

αυτόματες δικλείδες, χειροκίνητες δικλείδες, υδρομετρητή κτλ) για την αυτόματη και 

χειροκίνητη λειτουργία της συσκευής. 

Το δοχείο του φίλτρου είναι χαλύβδινο, με ισχυρή εσωτερική αντιοξειδωτική προσ-

τασία (επιψευδαργύρωση μετά από καθαρισμό με αμμοβολή και στην συνέχεια 

πολλαπλή επίχριση με εποξειδικές στρώσεις). Οι σωληνώσεις, δικλείδες και το δο-

χείο διαλύματος θα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό. 

Κατά την κανονική λειτουργία το νερό διοχετεύεται ομοιόμορφα με ακροφύσιο από 

το πάνω μέρος του δοχείου, διέρχεται μέσα από το υλικό πλήρωσης και εξέρχεται 

από τον πυθμένα. 

Η διαδικασία αναγέννησης περιλαμβάνει αντίστροφη έκπλυση του περιεχόμενου 

του φίλτρου με παροχή διαλύματος άλατος. 
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Η όλη λειτουργία της μονάδας θα είναι αυτόματη και χειροκίνητη. Με την βοήθεια 

υδρομετρητή και ωρολογιακού μηχανισμού καθορίζεται η χρονική στιγμή έναρξης 

της φάσης της αναγέννησης και της διάρκειας της αντίστροφης έκπλυσης και της 

στιγμής κανονικής επαναλειτουργίας της συσκευής. Η διάρκεια της φάσης της α-

ναγέννησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60min. 

 

Ο αποσκληρυντής θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Θα είναι δίδυμος, τύπου ρητινών κατιόντων. Οι ρητίνες θα έχουν ανθεκτικότητα 

στις τριβές και ομοιομορφία κόκκων. 

• Τα δοχεία του: 

• Θα είναι κατασκευασμένα από ατοξικό υλικό που δεν θα διαβρώνεται. 

• Θα έχουν πίεση: 

• λειτουργίας την πίεση του δικτύου και όχι μικρότερη των 6 bar, 

• δοκιμής 50% μεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου. 

 

• Η λειτουργία του θα είναι αυτόματη με ογκομετρικό έλεγχο. Ο αυτοματισμός του 

ογκομετρικού ελέγχου θα διαθέτει μνήμη για την περίπτωση διακοπής του ρεύμα-

τος. 

• Θα παράγει νερό 0 βαθμών σκληρότητας. 

• Η παροχή του θα είναι 6x(Vσυσκ_αιμοκ x Πλήθοςσυσκ_αιμοκ)=6.912 m3/h 

• Η αναγέννηση του θα γίνεται αυτόματα με NaCI. 

• Θα συνοδεύεται από πλαστικό δοχείο με NaCI σε επαρκή ποσότητα για τουλάχισ-

τον 10 αναγεννήσεις. Το δοχείο θα έχει τις κατάλληλες διατάξεις για τη δημιουργία 

διαλύματος NaCI και για την πρόληψη υπερχείλισης. 

 

Φίλτρα σωματιδίων 

Θα υπάρχουν 2 τεμάχια παράλληλα τοποθετημένα και το καθένα θα είναι εφεδρικό 

του άλλου. 

Το κάθε φίλτρο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Θα αποτελείται από το ανταλλάξιμο στοιχείο του (φυσίγγιο) με τη θήκη του καθώς 

και τη βαλβίδα εξαέρωσης του. 
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• Θα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό αδιαφανές ατοξικό υλικό. 

• Θα έχει ικανότητα συγκράτησης σωματιδίων, στην ονομαστική του παροχή, μέχρι 

5 μm. 

• Θα έχει πίεση: 

• λειτουργίας την πίεση του δικτύου και όχι μικρότερη των 6 bar, 

• δοκιμής 50% μεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου. 

•   Η παροχή του θα είναι 6x(Vσυσκ_αιμοκ x Πλήθοςσυσκ_αιμοκ) =6.912 m3/h 

 

Σύστημα διπλής αντίστροφης όσμωσης 

Το σύστημα όσμωσης θα λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αυτό-

ματα η αδιάλειπτη τροφοδότηση των συσκευών αιμοκάθαρσης με νερό ακόμη και 

στην περίπτωση βλάβης της πρώτης ή της δεύτερης όσμωσης. 

Οι μεμβράνες των οσμώσεων θα είναι από πολυαμίδη και για θερμοκρασία εισερχό-

μενου νερού 15 °C, θα εξασφαλίζουν: 

 Παραγωγή επεξεργασμένου νερού 2x(Vσυσκ_αιμοκ x Πλήθοςσυσκ_αιμοκ)=2.304 

m3/h 

 Απόδοση σε διαλυμένα άλατα μεγαλύτερη από 95%. 

 Κατακράτηση κολλοειδών, βακτηρίων και κάθε είδους μικροοργανισμών, στα 

επίπεδα που ορίζονται, για νερό τροφοδότησης συσκευών αιμοκάθαρσης, 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΑΑΜΙ. 

Το σύστημα όσμωσης θα διαθέτει: 

• Αντλίες ψηλής πίεσης πολυβάθμιες ανοξείδωτες. 

• Εξοπλισμό για πλύσιμο και αποστείρωση των μεμβρανών των οσμώσεων καθώς 

και του δικτύου διανομής νερού στις συσκευές αιμοκάθαρσης. 

• Τους απαραίτητους αυτοματισμούς (μετρητές, ενδείξεις, προστασίες, συναγερμούς 

για τις διάφορες φάσεις λειτουργίας), τουλάχιστον για τη ροή, την αγωγιμότητα και 

την πίεση του νερού. 

• Δυνατότητα μεταβολής των παραμέτρων λειτουργίας του μέσω πληκτρολογίου και 

οθόνης. 

 

Κεντρικό Φίλτρο Εγκατάστασης Ύδρευσης 
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Το κεντρικό φίλτρο θα είναι κατάλληλο για να παρακρατά ξένες ουσίες που ενδέχε-

ται να υπάρχουν στο δίκτυο παροχής και που θα έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 

50μ (μικρά).Το κέλυφος του φίλτρου θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιό-

τητας χάλυβα, οι δε εσωτερικές επενδύσεις θα είναι με πλαστικό που θα αντέχει 

στην θερμοκρασία, στην πίεση και στην διάβρωση.Το σώμα του φίλτρου θα έχει 

και από τις δύο (2) πλευρές δείκτη ροής καλυμμένο με "πλεξιγκλάς". Επίσης, θα 

έχει εύκολα αντικαθιστάμενη χαρτούσα και παγίδα βορβόρου, διακόπτη εκκένω-

σης, σωλήνα DN-15 εξαέρωσης και διαφορικό θερμόμετρο με κλίμακα 0-10bar. 

 

2.8.    ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 Έχει γίνει πρόβλεψη παροχής για την άρδευση των φυτών του περιβάλλοντος 

χώρου. Η παροχή θα καταλήγει σε πλαστικό φρεάτιο 40x40 cm όπου θα εγκα-

τασταθεί και πλήρες σύστημα αυτόματου ποτίσματος με χρονοδιακόπτη και 

ηλεκτροβάνες. Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει από εξειδικευμένη ετα-

ιρεία, υπό την επίβλεψη του αναδόχου του έργου. 

 

2.9    ΔΟΚΙΜΕΣ 

Το δίκτυο παροχής νερού πριν καλυφθούν τα μη ορατά τμήματα του θα τεθεί 

για ένα 24ωρο σε πίεση 7atm για τον έλεγχο της στεγανότητάς τους. Για κάθε 

δοκιμή θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμών και θα υπογραφούν από τον ε-

πιβλέποντα και τον ανάδοχο. 
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3     ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

3.1.    ΓΕΝΙΚΑ 

            Το αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνει : 

            α. Την εγκατάσταση των ακαθάρτων υδάτων των χώρων 

               υγιεινής. 

            β. Την εγκατάσταση της τελικής διάθεσης των λυμάτων. 

            γ. Την εγκατάσταση απορροής των όμβριων. 

            δ. Την εγκατάσταση των ειδών υγιεινής. 

 

3.2.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

            Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς: 

α) Στο άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 

β) Στην ΤΟΤΕΕ 2412/86 

γ) Στην απόφαση ΓΙ/9900/3.12.1974/ΦΕΚ 1266 Β', "περί υποχρεωτικής κατασκευής 

αποχωρητηρίων" 

  δ) Στο Π.Δ. 38/91 

 

3.3.    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

3.3.1 Σύμφωνα με τα σχέδια η απορροή των λυμάτων από τα διάφορα W.C. των ο-

ρόφων και του ισογείου θα γίνει με βαρύτητα. Τα ακάθαρτα νερά από τους 
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χώρους του υπογείου (αποδυτήρια κ.λπ.) θα χρειασθούν άντληση με την 

βοήθεια αντλιών κατάλληλης παροχής και μανομετρικού(βλ. σχέδια). 

 

3.3.2 Γενικά για την συγκρότηση του δικτύου αποχέτευσης των χώρων υγιεινής θα 

χρησιμοποιηθούν σωλήνες από πλαστικό PVC 6ATΜ. Ειδικότερα, το δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων διαχωρίζεται σε δύο επί μέρους δίκτυα: 

 Το δίκτυο αστικών λυμάτων 

 Το δίκτυο των ιατρικών λυμάτων 

Τα δύο αυτά δίκτυα θα είναι αυτόνομα και θα οδεύουν παράλληλα στις θέσεις 

που φαίνονται στα σχέδια. Έχει γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση χημικής εξο-

υδετέρωσης των ιατρικών λυμάτων στο β’ υπόγειο του κτιρίου, από όπου μετά 

από εξουδετέρωση και επεξεργασία, τα δύο δίκτυα θα ενώνονται και θα κατα-

λήγουν στο κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης και έπειτα σε σύστημα σηπτικού 

βόθρου/μηχανοσίφωνα(βλ.κατόψεις) , απ’ όπου και θα διατίθενται στο δημό-

σιο δίκτυο αποχέτευσης(φρεάτιο ελέγχου Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) επί της οδού Ερυθρού 

Σταυρού. 

 

3.4.    ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 3.4.1    Οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι δύο τύπων: 

 

 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC (για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος) 

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 6atm και θα είναι ονομαστι-

κής διαμέτρου Φ-100 mm και άνω. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένες από 

θερμοπλαστικό υλικό polyvinil chloride τύπου ΙΙ, με υψηλή συνεκτικότητα, 

σύμφωνα με την κατάταξή τους κατά τους αμερικάνικους κανονισμούς και τους 

γερμανικούς DIN-19534, -19532, -8061. Θα έχουν όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρ-

τήματα, συνδέσεις κτλ. 

 

Οι διαστάσεις, πάχη κτλ, δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ονομαστική 

διάμετρος 

(DN) 

Εξωτερική  

διάμετρος 

(mm) 

Εσωτερική 

διάμετρος 

(mm) 

Πάχος 

τοιχώματος 

(mm) 
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100 110 104 3.0 

125 125 119 3.0 

150 160 152.8 3.6 

200 200 191 4.5 

250 250 237.8 6.1 

300 315 299.6 7.7 

400 400 380.4 9.8 

500 500 475.6 12.2 

 

 

  Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC (για εγκατάσταση μέσα σε κτίρια) 

 

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 6atm ονομαστικής διαμέτρου 

DN-40 και μεγαλύτερης. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι κατά DIN-

19.560/8078 και θα έχουν ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης που θα κο-

πούν ανάλογα με το μέγεθος των σωλήνων στις συνδέσεις και θα περιλαμβά-

νουν όλα τα εξαρτήματα και τις συνδέσεις. 

Όπου απαιτείται στους σωλήνες θα τοποθετούνται διατάξεις διαστολής. 

 

 Οι διαστάσεις, πάχη κτλ, δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ονομαστική 

διάμετρος 

(DN) 

Εξωτερική  

διάμετρος 

(mm) 

Εσωτερική 

διάμετρος 

(mm) 

Πάχος 

Τοιχώματος 

(mm) 

40 50 44 3 

50 56 50 3 

70 75 69 3 

100 110 101.4 4.3 
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3.4.2    Ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και στοιχεία του δικτύου αποχέτευσης 

Υλικά σύνδεσης σωλήνων. 

Οι πλαστικοί σωλήνες από PVC ενώνονται με συγκόλληση. 

 

Τάπες καθαρισμού. 

Σ' όλες τις συνδέσεις λεκανών W.C., κατακόρυφων και οριζοντίων δικτύων, 

αλλαγές διεύθυνσης των σωλήνων ή σε αποστάσεις ανά 20 m οριζοντίων σω-

ληνώσεων, θα τοποθετηθούν τάπες καθαρισμού από PVC ίσης διαμέτρου με 

την διάμετρο του σωλήνα αποχέτευσης. 

Οι τάπες θα τοποθετηθούν σε προσιτά σημεία, ώστε να μπορεί να γίνεται έ-

λεγχος και καθαρισμός των σωλήνων αποχέτευσης. 

 

Αναρτήσεις-στηρίγματα 

Στα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα θα τοποθετηθούν στηρίγματα ή αναρτήσεις 

σε αποστάσεις: 

 για κατακόρυφες στήλες ανά 4 m. 

 για οριζόντιες οδεύσεις ανά 2 m. 

σ' όλα τα σημεία όπου υπάρχουν σύνδεσμοι και ειδικά τεμάχια. 

 

Τα στηρίγματα θα αποτελούνται από: 

 διμερή λάμα 30x3 mm με κοχλίες σύσφιξης (σέλλα). 

 εσωτερικό δακτύλιο από ελαστικό για την απόσβεση των κραδασμών και 

ήχων, επίσης διμερή. 

το στέλεχος ανάρτησης από κοχλιοτομημένη ράβδο από χάλυβα διαμέτρου 

3/4", ελαιοχρωματισμένη (όπως και η σέλλα) με δύο (2) στρώσεις μινίου και 

δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώματος. 

 

Σιφώνια και στραγγιστήρες (σχάρες) δαπέδου 

 Σιφώνια δαπέδου  

Οι πλαστικοκατασκευές θα κατασκευασθούν από φύλλο πλαστικού πάχους 4 mm. 

Οι στραγγιστήρες (σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινες σχάρες διαμέτρου 100 mm.Το 

συνολικό βάρος χωρίς την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1,5 kg με διάφραγμα (κόφτρα) 

η οποία θα φέρει κοχλιωτή ορειχάλκινη τάπα καθαρισμού Φ 30. Επειδή τα οικοδο-
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μικά υλικά δεν προσβάλλουν τους πλαστικοσωλήνες, δεν είναι αναγκαία η επάλειψή 

τους με προστατευτικά υλικά. Το σιφώνιο ουρητηρίων θα είναι κλειστό με ορειχάλκι-

νο πώμα αντί σχάρας. 

 

 Στραγγιστήρες δαπέδου 

Οι στραγγιστήρες δαπέδου θα αποτελούνται από προκατασκευασμένα τεμά-

χια, που συναρμολογούμενα μεταξύ τους θα δίνουν το επιθυμητό (σύμφωνα 

με την μελέτη) μήκος. Οι σχάρες τους θα είναι γαλβανισμένες, (ενδεικτικός τύ-

πος Josam H-300/3"). 

Οι στραγγιστήρες τύπου "αύλακα" θα διαμορφωθούν με τσιμεντοκονία πατητή, 

που θα χρωματιστεί με χρώμα εποξειδικών ρητινών, κατάλληλο για πρόσφυση 

σε τσιμέντο και θα καλυφθούν με σχάρες κατάλληλες για διέλευση βαρέων ο-

χημάτων (ενδεικτικός τύπος 0250/Josam). 

 

Απολήξεις στηλών αποχέτευσης 

Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των 

στηλών αποχετεύσεως του δικτύου λυμάτων αστικού τύπου πάνω από το δώ-

μα θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα, ό-

που στα σχέδια σημειώνεται, όπως και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα προβ-

λεφθούν στόμια καθαρισμού με πώμα κοχλιωτό (τάπες). Οι απολήξεις των κα-

τακόρυφων στηλών του δικτύου των ιατρικών λυμάτων θα προστατεύονται 

από κεφαλή με πλέγμα και φίλτρο ενεργού άνθρακα. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στην τακτική συντήρηση/αλλαγή αυτού του είδους των φίλ-

τρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Οι διάμετροι των στομί-

ων καθαρισμού θα είναι ίσες τις διαμέτρους των αντιστοίχων σωλήνων όπου 

αυτό είναι δυνατό. 

 

 

 

3.5.    ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

            Ο Δήμος Λαρισαίων διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης. Συνεπώς, η τελική διάθεση 

των λυμάτων θα γίνει με σύστημα λιποσυλλέκτη και μηχανοσίφωνα  σύμφωνα με τα 

σχέδια.  
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3.6.    ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

3.6.1 Η αποχέτευση των όμβριων της στέγης, των μπαλκονιών κλπ, θα γίνει με συλ-

λεκτήρες οροφής και κατακόρυφες υδρορροές σύμφωνα με τα σχέδια. Μέ-

ρος των κατακόρυφων υδρορροών καταλήγει στο ισόγειο του κτιρίου απ' 

όπου τα όμβρια οδηγούνται στην πρασιά/ρείθρο πεζοδρομίου με ελεύθερη 

απορροή. Οι υπόλοιπες υδρορροές καταλήγουν στο β’ υπόγειο, όπου και 

συγκεντρώνονται σε φρεάτια και από εκεί μέσω αντλιών καταλήγουν με ε-

ξαναγκασμένη ροή στο ρείθρο του πεζοδρομίου. Οι θέσεις των υδρορροών, 

οι διάμετροί τους, καθώς και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του δικτύου αποσ-

τράγγισης των όμβριων φαίνονται στα σχέδια. Οι κατακόρυφες υδρορροές 

θα κατασκευασθούν από σωλήνες PVC 6atm. Για τα φρεάτια ισχύουν τα ί-

δια με την αποχέτευση ακαθάρτων. 

 

3.7    ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

3.7.1  Η ακριβής θέση των ειδών υγιεινής φαίνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, ενώ ο 

ακριβής τύπος αυτών σημειώνεται στα σχέδια της ύδρευσης - αποχέτευσης 

και προδιαγράφεται αναλυτικά στις προδιαγραφές και το τιμολόγιο μελέτης. 

 

3.7.2  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της ειδικής χρήσεως του 

κτιρίου πολλά από τα είδη υγιεινής θα είναι ειδικού τύπου κατάλληλα για 

χρησιμοποίηση από αναπήρους με καροτσάκια και γενικά από άτομα με 

μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

 

3.7.3  Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι από λευκή υαλώδη πορσελάνη. Πιο συγκεκριμένα 

προβλέπονται τα εξής είδη: 

  

 Λεκάνες αποχωρητηρίου καθήμενου τύπου χαμηλής πίεσης 

(σιφωνικής  δράσης) 
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Η λεκάνη αποχωρητηρίου θα είναι κατασκευασμένη από πορσελάνη ειδών υ-

γιεινής, δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην 

παρ.2.4. του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.NHS-3-1970. 

Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες 

αυτού, πρέπει να είναι σύμφωνα με το κεφ.3. και πιν.1. του ίδιου Προτύπου. 

 

Η λεκάνη θα είναι "καθήμενου τύπου" (al anglaise) και θα φέρει υδραυλική έμ-

φραξη, δηλαδή σιφώνι του οποίου η χάραξη θα είναι τέτοια, που θα διευκολύ-

νει την απόπλυση. 

Το βάθος της κόφτρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm, ώστε να μην προξε-

νείται κάθοδος της στάθμης ασφάλειας στην περίπτωση που η χρήση της λε-

κάνης είναι μικρή. 

Θα είναι με βαθύ πάτο συνολικού μήκους λεκάνης τουλάχιστον 440 mm. Το 

σιφώνι της λεκάνης δεν θα φέρει στόμιο αερισμού. 

 

Το πίσω μέρος των χειλών του καθίσματος της λεκάνης θα είναι διαμορφωμέ-

νο σε στόμιο για τον σωλήνα νερού απόπλυσης. Το νερό απόπλυσης, ερχό-

μενο από το δοχείο πλύσης, που βρίσκεται πάνω από στόμιο εκροής, πρέπει 

να κατευθύνεται κατά την μεγάλη του μάζα προς το σιφώνι της λεκάνης και 

μόνο μια μικρή ποσότητα, με την βοήθεια λαιμού, προς τις παρειές της λεκά-

νης. 

Το στόμιο εξόδου του σιφωνιού δύναται να είναι πίσω, πλάγιο ή κεκαμμένο 

(κατακόρυφο), ανάλογα με την διάταξη της εγκατάστασης αποχέτευσης της 

λεκάνης. 

 

Η λεκάνη θα τοποθετηθεί ελεύθερη και δεν θα εφάπτεται με κανένα  τοίχο. Θα 

τοποθετηθεί παράλληλα προς τον τοίχο ή τοίχους σε απόσταση 15-25 cm από 

τον τοίχο που θα τοποθετηθεί το δοχείο πλύσης, έτσι ώστε να μείνει χώρος για 

το εύκολο μοντάρισμά της με τους αγωγούς που έρχονται από την αποχέτευ-

ση και το δοχείο πλύσης. Πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε ο σωλήνας που έρ-

χεται από το δοχείο πλύσης για να εισέλθει στο μαστό της λεκάνης να έχει μή-

κος 2-4 cm το πολύ, γιατί αλλιώς μπορεί να φραχτεί ή έξοδος του ύδατος στη 

λεκάνη. Η σύνδεση του αγωγού πρέπει να είναι ελαστική, διαφορετικά οι κρα-
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δασμοί που δημιουργούνται μεταφέρονται στο μαστό και μπορεί να τον σπά-

σουν. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ελαστικός σύνδεσμος. 

Η στερέωση της λεκάνης με τσιμεντοκονίαμα στο δάπεδο απαγορεύεται, γιατί 

είναι δυνατόν να σπάσει η λεκάνη εξ’ αιτίας της διαφορετικής διαστολής των 

δύο υλικών πορσελάνης και τσιμεντοκονιάματος, και των τάσεων που αναπ-

τύσσονται. Για την στερέωση της λεκάνης στο δάπεδο πρέπει να χρησιμοποι-

ηθούν βίδες με βύσματα. Πρώτα τοποθετείται η λεκάνη στην ακριβή της θέση. 

Σημαδεύονται με μεγάλη ακρίβεια τα σημεία που θα ανοιχθούν οι τρύπες και η 

διάμετρός τους πρέπει να είναι ίση με αυτή των βυσμάτων. Αντί βυσμάτων, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φυτευτές βίδες. Πρέπει να δοθεί προσοχή, 

ώστε οι βίδες να σφιχτούν ομοιόμορφα (όχι μονόπατα). Ιδιαίτερα πρέπει να 

προσεχτεί το τελικό σφίξιμο, γιατί αν οι τρύπες δεν είναι καλές, ή γίνει ανομοι-

όμορφο σφίξιμο, μπορεί να δημιουργηθούν τάσεις που δυνατόν να σπάσουν 

τη λεκάνη. 

 

Η λεκάνη θα συνοδεύεται από τους κοχλίες στήριξής της, τα παρεμβύσματα, 

το δοχείου πλύσης και πλαστικό κάλυμμα ισχυρής κατασκευής. 

 

 Νιπτήρας από πορσελάνη 

Θα είναι κατασκευασμένος από πορσελάνη ειδών υγιεινής, δηλαδή από κερα-

μικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην παρ.2.4. του Εθνικού Ελ-

ληνικού Προτύπου αρ.NHS-3-1970. 

Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες 

αυτού, πρέπει να είναι σύμφωνα με το κεφ.3. και πιν.1. του ίδιου Προτύπου. 

 

Οι νιπτήρες θα κατασκευασθούν από υαλώδη πορσελάνη και θα έχουν οπή 

υπερχείλισης περίπου 635x460 mm. Οι νιπτήρες νοούνται  πλήρεις με όλα τα 

στοιχεία τους, δηλαδή με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα με αλυσίδα 

ισχυρά επιχρωμιωμένη, σιφώνι χρωμέ Φ-11/4", ρακόρ στομίων τροφοδότη-

σης, τους δύο επιχρωμιωμένους χαλκοσωλήνες Φ-10/12 mm σπιράλ με ειδικό 

σύνδεσμο στα άκρα για σύνδεση με σιδηροσωλήνα Φ-1/2" και τα στηρίγματά 

του. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι από ορείχαλκο ή χαλκό επιχρωμιωμένα. 
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Τα είδη νιπτήρων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεγέθους 40x50 cm ή 

42x56 cm ή 46x64 cm περίπου (οι νιπτήρες νηπίων θα έχουν διαστάσεις 

35x20 cm). Κατόπιν υπόδειξης της επίβλεψης δύναται να τοποθετηθούν και 

νιπτήρες άλλων διαστάσεων. 

Κατά την τοποθέτηση του νιπτήρα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη οι οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

Ο νιπτήρας μπορεί να εφάπτεται ή να απέχει από τον τοίχο. Στην πρώτη πε-

ρίπτωση πρέπει να φέρει ερεισίνωτο, που να χωνεύεται ελαφρά στον τοίχο, 

ενώ στην δεύτερη πρέπει να είναι χωρίς ερεισίνωτο. Οι νιπτήρες θα τοποθετη-

θούν σε ύψος 80-85 cm, οι δε των νηπίων σε ύψος 60 cm. 

 

 Νιπτήρας σειράς χώρων ομαδικής υγιεινής 

Οι νιπτήρες θα είναι δύο (2), τριών (3) και τεσσάρων (4) θέσεων, κατάλληλοι 

για σχηματισμό νιπτήρων σειράς. 

Αποτελούνται από γαρμπιλόδεμα με συνδετικό μέσο συνθετικές ρητίνες με ε-

πικάλυψη σ' ολόκληρη την εξωτερική τους επιφάνεια με υλικό που πήζει μαζί 

με την κατασκευή με τον ίδιο τρόπο και συγχρόνως με το υπόλοιπο σώμα. 

Η λεκάνη και η εξωτερική επιφάνεια του νιπτήρα θα είναι στιλπνή και σκληρή, 

χωρίς να χαράσσεται, όμοια με επιφάνεια υαλώδους πορσελάνης. 

 

Κάθε νιπτήρας, και για όλες τις θέσεις του, θα έχει μία λεκάνη, που κατά μήκος 

θα έχει αυλάκι απορροής και στο μέσο του στόμιο απορροής, διαμέτρου Φ-50 

mm. 

Σε κάθε θέση της λεκάνης θα αντιστοιχεί μία σχηματισμένη θέση για σαπούνι 

και στο μπροστινό μέρος τρύπα, αρπάγη της πετσέτας. 

 

Ο νιπτήρας θα στερεωθεί στέρεα σε τοίχο με μπουλόνια, ώστε να αντέχει το 

φορτίο δύο (2) καθήμενων ατόμων. Επίσης, ο νιπτήρας μπορεί να στερεωθεί 

εντός του χώρου με ποδαρικά. 

Ο νιπτήρας θα έχει την δυνατότητα αποχέτευσης χωρίς σιφώνι προς υποδοχή 

ή απορροή, που βρίσκεται στο δάπεδο, έτσι ώστε η πιθανότητα πλημμύρας να 

είναι μικρή. 
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Ο νιπτήρας θα συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

 μπουλόνια για την στερέωσή του. 

 βαλβίδα στο μέσον με ειδικό προφυλακτήρα από ορείχαλκο ισχυρά 

επιχρωμιωμένο. 

 σωλήνα απορροής προς το δάπεδο από γαλβανισμένο σωλήνα, 

που θα έχει περιστρεφόμενο στόμιο εκροής κάτω και ρακόρ επάνω 

για να συνδεθεί με την βαλβίδα στόμιο. 

 

 Λεκάνη καταιονιστήρα από πορσελάνη 

Η λεκάνη καταιονιστήρα θα είναι κατασκευασμένη από πορσελάνη ειδών υγιε-

ινής, δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην 

παρ.2.4. του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.NHS-3-1970. 

Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες 

αυτού, πρέπει να είναι σύμφωνα με το κεφ.3. και πιν.1. του ίδιου Προτύπου. 

 

Οι διαστάσεις της λεκάνης θα είναι περίπου 0,75x0,75 m και 0,11-0,15 m βά-

θους. 

 

Η λεκάνη θα είναι τύπου δυνάμενου να χωνευτεί στο δάπεδο ή να επενδυθεί 

πλευρικά, δηλαδή τα επάνω χείλη της θα είναι επίπεδα και ευρέα. Οι κλίσεις 

των τοιχωμάτων και του πυθμένα της λεκάνης θα είναι έτσι, ώστε να εξασφα-

λίζουν ασφαλή χρήση και ταχεία εκκένωση. 

Στο κατώτερο σημείο του πυθμένα η λεκάνη θα φέρει βαλβίδα εκκένωσης από 

επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, ή από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου Φ-2". Η 

βαλβίδα θα φέρει σχάρα και πώμα από ελαστικό με αλυσίδα. 

 

 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος 

Ο νεροχύτης χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των επιτραπέζιων σκευών, απο-

τελείται δε από μία (1) ή δύο (2) σκάφες πλυσίματος και την παράπλευρη διά-

ταξη για την τοποθέτηση των πλενόμενων σκευών (στραγγιστήρας). 

Οι διαστάσεις των σκαφών είναι περίπου 35x40 cm με βάθος τουλάχιστον 13 

cm. Το μήκος του στραγγιστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 cm, να φέρει 

ραβδώσεις και να έχει ελαφρά κλίση προς τις σκάφες. 
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Ο νεροχύτης θα κατασκευαστεί από στιλπνό ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χά-

λυβα 18/8 (Cr-18%, Ni-8%) πάχους τουλάχιστον 0,8 mm.  

Οι νεροχύτες εξωτερικά θα επενδυθούν με ηχοαπορροφητικό υλικό (π.χ. αντι-

ηχητικό βερνίκι). 

Θα φέρει στην ράχη του ερεισίνωτο κατακόρυφο ή οριζόντιο ανάλογα της επί 

του τοίχου στήριξής του και θα συνοδεύεται από τα στηρίγματα (κονσόλες). 

Στο επάνω μέρος της σκάφης, ή των σκαφών, θα φέρει διάταξη υπερχείλισης, 

ενώ στον πυθμένα βαλβίδα με σχάρα και θυρίδα υπερχείλισης. Η βαλβίδα θα 

συνοδεύεται από πώμα και αλυσίδα επιχρωμιωμένη. 

 

 Γούρνες (χώρων καθαριστριών) 

Οι γούρνες θα είναι από υαλώδη πορσελάνη και θα έχουν κεκλιμένη ανοξεί-

δωτη σχάρα. Στο μπροστινό μέρος θα έχουν πλαστική λουρίδα προστασίας. Η 

στήριξη θα γίνει στο τοίχο με ειδικά στηρίγματα. 

Διαστάσεις: περίπου 445x340x195 mm. 

 

Οι γούρνες θα έχουν σιφώνι DN-50, καμπύλες σύνδεσης με την αποχέτευση, 

θα έχουν βαλβίδα αποχέτευσης με πλέγμα επιχρωμιωμένη και τα απαραίτητα 

εξαρτήματα. Οι βραχίονες στήριξης θα είναι εμαγιέ από χυτό σίδηρο και θα βι-

δώνονται στον τοίχο. 

 

Η μπαταρία θα είναι ονομαστικής διαμέτρου DN-15 με σταθερό ράμφος μήκο-

υς 125 mm, χωνευτές συνδέσεις "S", επιστόμιο ομοιόμορφης κατανομής του 

νερού και διακόπτη επιχρωμιωμένο, μη αφαιρούμενο. 

 

 Νιπτήρες χειρουργείων ιατρών 

Οι νιπτήρες θα κατασκευασθούν από υαλώδη πορσελάνη. Θα έχουν διαστά-

σεις 64x58 cm περίπου και θα είναι εξοπλισμένοι με σιφώνι νιπτήρα χειρουρ-

γείου χειριζόμενο με το γόνατο, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο. Οι νιπτήρες θα 

διαθέτουν επιφάνεια που θα διευκολύνει τον καθαρισμό και την απομάκρυνση 

των υδάτων. 
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Στους ιατρικούς νιπτήρες θα τοποθετηθούν αναμικτήρες θερμού - ψυχρού ύ-

δατος, ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι, επίτοιχοι, με συσκευή ψεκασμού και χει-

ρομοχλό, του οποίου ο χειρισμός θα γίνεται με τον αγκώνα. 

 

 Λεκάνη εκκένωσης σκωραμίδων, αμίδων κλπ, απλή 

Η λεκάνη θα είναι επίτοιχη, από πορσελάνη. Θα είναι εξοπλισμένη με σωλή-

νωση πλύσης με δύο βαλβίδες ζεστού και κρύου νερού. Η σωλήνωση θα είναι 

συνδεδεμένη και με δοχείο πλύσης υψηλής πίεσης. Θα είναι εξοπλισμένη επί-

σης με σιφώνι αποχέτευσης Φ-100 mm και σωλήνα εξαερισμού. Θα διαθέτει 

ψεκαστήρα στο δεξιό μέρος για τροφοδότηση με κρύο νερό για το πλύσιμο 

των δοχείων ούρων. 

 

 Λεκάνη εκκένωσης και πλύσης σκωραμίδων, αμίδων κλπ, σύν-

θετη 

Η λεκάνη θα είναι επίτοιχη, από πορσελάνη, θα είναι εξοπλισμένη, όπως ανα-

φέρεται στην προδιαγραφή "Λεκάνη εκκένωσης σκωραμίδων, αμίδων κτλ, απ-

λή" και επιπλέον θα διαθέτει ψεκαστήρα στο αριστερό μέρος για το πλύσιμο 

των αμίδων. Ο ψεκαστήρας θα τροφοδοτείται με ζεστό και κρύο νερό μέσω 

δύο διακοπτών στο τοίχο. Αριστερά της λεκάνης σε ύψος-1.30 m θα τοποθε-

τηθεί αναμικτήρας τοίχου, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος με κινητό καταιονισ-

τήρα, ο οποίος θα  χρησιμοποιείται στο πλύσιμο της λεκάνης, των σκωραμί-

δων, αμίδων κλπ. 

 

 Τραπέζι εργασίας με ένα νεροχύτη διαστάσεων 38x38x18 cm 

Ο νεροχύτης και το τραπέζι εργασίας θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδω-

το χάλυβα 18/8, πάχους 1 mm τουλάχιστον. Η διαμόρφωση της πλευράς που 

ενσωματώνεται στον τοίχο θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργεί ειδική πλάτη, 

ύψους 5 cm περίπου, με σκοπό να μην "γλύφουν" τα νερά και να μην υγραίνε-

ται ο τοίχος. 

Ο νεροχύτης θα συνοδεύεται από την βαλβίδα εκκένωσης και ειδική παγίδα 

(βαρελάκι). 
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Η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρή και καλότεχνη, με αντιθορυβική επένδυση 

από εγχυσμένη πολυουρεθάνη ή συγκολλημένο ξύλο στο κάτω μέρος της, θα 

στηριχθεί δε καλά στο τοίχο και την υποκείμενη ξυλοκατασκευή. 

Το πλάτος του τραπεζιού εργασίας θα είναι 60 cm και το μήκος θα ποικίλει 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

 Τραπέζι εργασίας με διπλό νεροχύτη 

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 με δύο νεροχύτες ανε-

ξάρτητους πλήρεις, διαστάσεων 38x38x18 cm ο καθένας, κατά τα λοιπά κα-

τασκευασμένο όπως το αντίστοιχο τραπέζι με ένα νεροχύτη. 

Το πλάτος του τραπεζιού εργασίας διπλού νεροχύτη θα είναι 60 cm, το δε μή-

κος θα ποικίλει σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

 Νιπτήρες πλύσης ιατρών 

Οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα, ενδεικτικού 

τύπου Twyfords-58401, με διπλά τοιχώματα και ενδιάμεσο ηχοαπορροφητικό 

υλικό πολυουρεθάνη, ή ισοδύναμο, για την απορρόφηση του θορύβου. 

Η κατασκευή τους θα είναι στιβαρή και αθόρυβη. 

 

Οι νιπτήρες θα έχουν τις κάτωθι διαστάσεις: 

 δύο (2) θέσεων: 1525x430x455 mm. 

 τριών (3) θέσεων: γενικών διαστάσεων 2285x430x455 mm. 

 

Κάθε νιπτήρας θα συνοδεύεται από βαλβίδα, σωλήνα υπερχείλισης και σιφώνι 

χειριζόμενο με το γόνατο, καθώς επίσης με (2) ή (3) αναμικτήρες ζεστού - 

κρύου νερού, χειριζόμενους με τον αγκώνα, ανάλογα με το μέγεθος και τον α-

ριθμό θέσεων κάθε νιπτήρα. 

 

 Συγκρότημα γύψου 

Θα είναι κατασκευασμένο από πορσελάνη και θα αποτελείται από τραπέζι - 

νεροχύτη και κιβώτιο υπερχείλισης, πλήρες, συνοδευόμενο από τους κρουνο-

ύς νερού, την βαλβίδα του νεροχύτη, την διάταξη απορροής του νεροχύτη, την 
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βαλβίδα σύνδεσης του κιβωτίου υπερχείλισης στο δίκτυο αποχέτευσης και τα 

στηρίγματα των εξαρτημάτων του. 

 

Ενδεικτικός τύπος: Twyfords-35501). 

 

 

3.8    ΦΡΕΑΤΙΑ 

    Φρεάτια περισυλλογής υδάτων 

Τα φρεάτια περισυλλογής υδάτων θα έχουν διατομή όπως στα σχέδια και μή-

κος ανάλογο με τις ανάγκες του χώρου που βρίσκονται (βλέπε συνημμένα 

σχέδια). Θα καλύπτονται με σχάρα που θα είναι κατασκευασμένη από μορφο-

σίδηρο διατομής 10x25 mm. 

Τα φρεάτια περισυλλογής υδάτων θα κατασκευασθούν χυτά από σκυρόδεμα 

των 200 kgr τσιμέντου, πάχους 100 mm, με την βοήθεια μικρών  ξυλοτύπων. 

Εξωτερικά ως ξυλότυπος θα χρησιμεύσει το τοίχωμα του εκσκαφέντος ορύγ-

ματος. 

Οι προσερχόμενοι και απερχόμενοι σωλήνες θα στερεωθούν στους ξυλοτύ-

πους και θα ενσωματωθούν στην μάζα του σκυροδέματος, η οποία θα πακτω-

θεί προς το υπόστρωμα σκυροδέματος των προσερχομένων και απερχομέ-

νων τάφρων. Οι εισερχόμενοι κλάδοι θα εκρέουν λίγο υψηλότερα από την 

στάθμη ροής του κεντρικού αγωγού. 

Ο πυθμένας θα έχει κλίση 1% ως προς την στάθμη ροής του κεντρικού αγω-

γού και θα καταλήγει στα μεν κεντρικά φρεάτια περισυλλογής υδάτων, σε κι-

βώτιο - σιφώνι από φύλλο μολύβδου  πάχους 3 mm, διαστάσεων 20x20x25 

cm με εσωτερικό διάφραγμα (κόφτρα) και πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλ-

κινο με στεφάνη, διαμέτρου Φ-70 mm, στα δε τα απλά φρεάτια περισυλλογής 

στα χείλη του αγωγού εκροής. 

 

Κεντρικό φρεάτιο περισυλλογής υδάτων θεωρείται εκείνο το οποίον είναι συν-

δεδεμένο με το δίκτυον αποχέτευσης. 

Απλό φρεάτιο περισυλλογής υδάτων θεωρείται εκείνο το οποίον είναι συνδε-

δεμένο  με άλλο φρεάτιο περισυλλογής υδάτων. 
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Τόσο ο πυθμένας, όσο και τα τοιχώματα των φρεατίων περισυλλογής υδάτων, 

θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία 600 kgr τσιμέντου και θα λειανθούν επιμελώς 

κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχουν σε κανένα σημείο γωνίες, αλλά μόνο 

καμπύλες ακτίνας καμπυλότητας περίπου 50 mm. Τα χείλη του φρεατίου θα 

μορφωθούν κατάλληλα για την υποδοχή του πλαισίου της σχάρας, που θα 

συνδεθεί με χύτευση σκυροδέματος προς το περιβάλλον δάπεδο. Το πλαίσιο 

της σχάρας θα κατασκευασθεί από γωνία 30x30x5 mm για δημιουργία πατού-

ρας, στην οποία θα επικαθίσει ή σχάρα. 

Το πλαίσιο θα φέρει περιμετρικά συγκολλημένα με ηλεκτροκόλληση ελάσματα 

διαστάσεων 100x100x5 mm και σε απόσταση μεταξύ των 250 mm περίπου, 

για την ασφαλή πάκτωσή του στο δάπεδο. Η σχάρα του φρεατίου θα κατασκε-

υασθεί από λάμα μορφοσιδήρου διαστάσεων 10x25 mm με ηλεκτροκόλληση. 

Αρχικά θα κατασκευασθεί το πλαίσιο και στη συνέχεια θα κολληθούν οι γρύλι-

ες της σχάρας αφήνοντας διάκενο όχι μεγαλύτερο των 10mm. 

 

Σχάρες μήκους μεγαλύτερου των 60 cm δεν θα αποτελούν ένα τεμάχιο, αλλά 

περισσότερα ενιαία τμήματα μήκους όχι μεγαλύτερου των 60 cm, για την διευ-

κόλυνση των εργασιών συντήρησης και καθαρισμού των φρεατίων. 

Όταν η σχάρα τοποθετηθεί εντός του πλαισίου της, δεν πρέπει να υπάρχει κε-

νό μεταξύ αυτής και του πλαισίου μεγαλύτερο από 3mm. 

 

 Φρεάτια ελέγχου και επιθεώρησης 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από τεμάχια τσιμεντοσωλήνα κατάλληλης δια-

τομής, θα έχουν δε σιδερένια σκαλοπάτια για την εύκολη επίσκεψή τους όταν 

το βάθος τους ξεπερνά το 1 m. 

Η πλάκα επικάλυψης πρέπει να αντέχει σε μεγάλα φορτία διέλευσης βαρέων 

οχημάτων και θα γίνει κατόπιν έγκρισης της σχετικής στατικής μελέτης από την 

επίβλεψη. Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι διπλά, στεγανά, από άριστης 

ποιότητας χυτοσίδηρου. Τα καλύμματα των εξωτερικών φρεατίων πρέπει να 

είναι βαρέως τύπου κατάλληλα για κάλυψη φρεατίων δρόμων (εγκεκριμένου 

τύπου του ΟΑΠ). 

 

 Καλύμματα φρεατίων (υγροί χώροι, διάδρομοι κτλ) 
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Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι διπλά βαρέως τύπου. Το 

βάρος των, ανάλογα με τις διαστάσεις των, θα είναι περίπου: 

 

Διαστάσεις (σε cm) Βάρος (σε kgr) 

27x27 15 

30x40 25 

40x50 50 

50x60 75 

 

Στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα τοποθετηθεί λίπος για την καλύτερη στε-

γάνωσή των. 

Τα καλύμματα θα είναι βιομηχανοποιημένα, σύμφωνα με τους γερμανικούς  

κανονισμούς DIN. Θα έχουν τους απαραίτητους κοχλίες για την προσαρμογή 

τους στο πλαίσιο, όπως επίσης και το υλικό στεγανοποίησης μεταξύ του κα-

λύμματος και του πλαισίου. Τα καλύμματα που θα βρίσκονται μέσα στο κτήριο 

θα έχουν πρόβλεψη, ώστε να μπορεί να υπάρχει επικάλυψη ανάλογα με το 

τελείωμα του δαπέδου (π.χ. μάρμαρο, πλακάκι κτλ). 

Η αντοχή και η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN-

1229, κατηγορία "Α". 

 

 Μηχανοσίφωνας 

Ο μηχανοσίφωνας θα είναι τύπου "παγίδα". Θα κατασκευαστεί φρεάτιο από 

σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου (όμοιο με τα φρεάτια αποχέτευσης χωρίς σωλή-

να στον πυθμένα και επίχρισμα στις πλευρές) κατάλληλων διαστάσεων, όπως 

αναφέρεται στα σχέδια, και βάθους που θα εξαρτηθεί από την κλίση του δικτύ-

ου. Το φρεάτιο εσωτερικά θα επενδυθεί με μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm με 

"παγίδα" (κόφτρα) στο μέσον, επίσης από μολυβδόφυλλο –3 mm. Το φρεάτιο 

από πάνω θα καλύπτεται με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

 

 

 Αυτόματη δικλείδα αερισμού (μίκα) 
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Η κεφαλή της "μίκας" θα είναι κατασκευασμένη από σωλήνα PVC/6atm. Η συ-

νολική ελεύθερη επιφάνεια της θυρίδας θα είναι τουλάχιστον 36 cm2. Το φύλλο 

της μίκας πρέπει να καλύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα. 

 

 Λιποσυλλέκτης από μπετόν 

Ο λιποσυλλέκτης, διαστάσεων όπως στα σχέδια, θα γίνει με εκσκαφή του ε-

δάφους, διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα -200kg τσιμέντου, πάχους 

τουλάχιστον 10 cm, κατασκευή πλευρικών επιφανειών επίσης από σκυρόδεμα 

200 kg τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 15 cm, οροφή από οπλισμένο σκυρό-

δεμα –200 kg τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 15cm, με δύο (2) οπές διαστά-

σεων 50x60 cm και 30x30 cm πάνω από την είσοδο και την έξοδο των υγρών 

αντίστοιχα, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg του  πυθμένα και των 

πλευρικών επιφανειών του λιποσυλλέκτη, τοποθέτηση στην είσοδο των υγρών 

ενός πλαστικού σωλήνα PVC "ταυ" διαμέτρου Φ-200 mm, ομοίως και στην έ-

ξοδο, αλλά με προσθήκη κατακόρυφου τεμαχίου από σωλήνα PVC διαμέτρου 

Φ-200 mm στην συνέχεια του "ταυ" μέχρι ύψους 20 cm από τον πυθμένα. 

 

 Λεκάνες παραλαβής ομβρίων του δώματος 

Η περισυλλογή και παραλαβή των νερών της βροχής στο δώμα και τη στέγη 

θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του μονωτικού στρώματος (κλίσεις γε-

μίσματος) της πλάκας που οδηγεί τα νερά σε λεκάνες παραλαβής. 

Oι λεκάνες παραλαβής θα κατασκευαστούν από μολυβδόφυλλο βάρους 33 

kgr/m2 ή άλλο εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό υλικό. 

 

3.9     ΔΟΚΙΜΕΣ 

3.9.1  Δοκιμή Στεγανότητας με αέρα 

               Η δοκιμή του δικτύου αποχέτευσης με αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της 

αεροστεγανότητας της εγκατάστασης, και εκτελείται για όλη την εγκατάστα-

ση ταυτόχρονα. Αφού γίνει η πλήρωση όλων των οσμοπαγίδων με νερό και 

σφραγιστούν όλες οι απολήξεις των στηλών αποχέτευσης στην οροφή του 

κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση μέσω αντλίας, αέρας πίεσης 38mm ΣΥ 

και κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3min, 
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η πίεση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή. 

   3.9.2 Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης 

               Μετά την επιτυχή δοκιμή της στεγανότητας και για την εξακρίβωση της δια-

τήρησης του απαιτούμενου ύψους απομόνωσης μέσα σε όλες τις οσμοπα-

γίδες, εκτελείται η δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης κατά τμήματα. Για την 

εκτέλεση της δοκιμής επιλέγεται αριθμός υδραυλικών υποδοχέων που συν-

δέονται στον ίδιο κλάδο, οριζόντιο ή κατακόρυφο. Ο αριθμός και το είδος 

των επιλεγόμενων υποδοχέων για ταυτόχρονη εκφόρτιση, γίνεται με βάση 

τον πίνακα:  

 

Αριθμός ΥΥ 

Αριθμός ΥΥ που πρέπει να εκφορτιστούν από ταυτόχ-

ρονα κάθε είδος σε στήλη ή κλάδο 

Λεκάνη με Δ.Κ. Νιπτήρες Νεροχύτες Κου-

ζινών 

1 έως 9 1 1 1 

 

               Μετά το πέρας των διαδοχικών δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η 

εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγα-

νότητας με αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε καμία οσμοπαγίδα. 

               Στην συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας 

με αέρα, αλλά με πίεση μέχρι 25mm ΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του αέρα. 

Η δοκιμή θα θεωρηθεί πετυχημένη όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για 

3min. 

               Για όλες τις δοκιμές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμής και θα υπογρα-

φούν από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 
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4.     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
4.1  ΓΕΝΙΚΑ 

          Το αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνει : 

            α. Το σύστημα αυτόματης ανίχνευσης της πυρκαγιάς. 

            β. Το σύστημα αναγγελίας της πυρκαγιάς. 

            γ. Τον κεντρικό πίνακα και το δίκτυο διανομής. 

δ. Εγκατάσταση   φωτισμού   ασφαλείας   και  ενδεικτικών πινακίδων εξόδων        

κινδύνου. 

 

4.2  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

           Η εγκατάσταση αυτόματης ανίχνευσης της πυρκαγιάς, θα κατασκευαστεί σύμ-

φωνα με τους παρακάτω κανονισμούς : 

           α. Ελληνικών Κανονισμών και Διατάξεων Πυροσβεστικού Σώματος (Αρ.  

Πρωτ. 7600/700/φ51/1/6-7-60,ΦΕΚ 922/Β/15-7-1976,ΦΕΚ 1148/Β/30-12-

1978). 
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           β. Των Αμερικάνικων Κανονισμών της " N.F.P.A." (NATIONAL FIRE PRO-

TECTION ASSOCIATION). 

 

4.3    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

   4.3.1 Γενικά η αυτόματη εγκατάσταση ανιχνεύσεως πυρκαγιάς καλύπτει όλους τους 

χώρους που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς (ηλεκτροστάσιο, 

μηχανοστάσιο, κλπ.) σύμφωνα με τα σχέδια. 

 

4.3.2 Γενικά η όλη εγκατάσταση θα βασίζεται στην χρησιμοποίηση θερμοδιαφορικών 

ανιχνευτών πλην των χώρων των εκθέσεων του ισογείου. 

 

4.4    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

4.4.1 Η εγκατάσταση ανίχνευσης εκτός από τους ανιχνευτές περιλαμβάνει και κατάλ-

ληλο αριθμό φωτεινών επαναληπτών και κομβίων συναγερμού για την εύ-

κολη εντόπιση του σημείου της πυρκαγιάς. 

 

4.4.2 Ο συναγερμός του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς θα γίνεται στους ορόφους 

μέσω σειρήνων. 

 

4.5.    ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

4.5.1 Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου της εγκαταστάσεως θα τοποθετηθεί στη στάση 

αδελφών στο ισόγειο.(βλ.σχέδια)  

 

4.5.2 Στον κεντρικό πίνακα θα μεταφέρονται γενικές ενδείξεις των ανιχνευτών για κά-

θε χώρο κατάσβεσης. 

               Το  κέντρο  πυρανίχνευσης  θα  διαθέτει  την  δυνατότητα καθορισμού, ποιά  

κυκλώματα δεν πρέπει να λειτουργούν την ημέρα,  λόγω  εργασιών  που  

θα προκαλούσαν λανθασμένους συναγερμούς. 

 

               Θα  πρέπει  να  υπάρξει  η  δυνατότητα. π.χ. τη νύχτα, ο συναγερμός  να  

δίνεται  αμέσως  και να ειδοποιούνται τα  κατάλληλα  πρόσωπα,  όπως  οι  

υπεύθυνοι  του κτιρίου, η πυροσβεστική υπηρεσία, κλπ. 
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               Την  ημέρα και κυρίως τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου ο συναγερμός θα 

γίνεται σε δύο στάδια. 

 

           1ο ΣΤΑΔΙΟ 

          -  Ειδοποίηση  της ομάδας πυρασφαλείας του κτιρίου ή του 

             επιφορτισμένου προσώπου. 

          -  Το  κέντρο  πυρασφάλειας  μας δείχνει από ποιό σημείο 

             του κτιρίου δόθηκε συναγερμός. 

          -  Έρευνα στο σημείο αυτό. 

 

          Εάν  ο κίνδυνος αντιμετωπισθεί εύκολα και με τοπικά μέσα 

          (φορητοί πυροσβεστήρες, λίγο νερό, κλπ.), ακυρώνουμε τον 

          συναγερμό στην κεντρική μονάδα. 

 

          Εάν    δεν    ακυρώσουμε    το   συναγερμό   μέσα   στον 

          προγραμματισμένο χρόνο, ακολουθεί το 

 

           2ο ΣΤΑΔΙΟ 

          -  Γενικός συναγερμός με σειρήνες. 

          -  Ειδοποιείται αυτόματα η πυροσβεστική υπηρεσία. 

          -  Με    μεγαφωνική    εγκατάσταση    δίνονται   οδηγίες 

             απομάκρυνσης των ατόμων.  

 

 

4.6.    ΔΙΚΤΥΟ 

          Το δίκτυο τροφοδοτήσεως των ανιχνευτών θα γίνει ή με αγωγούς Η07V-U δια-

τομής 1,5 τ.χ. (χωνευτή ή ορατή εγκατάσταση) .  
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5.      ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

 

5.1   ΓΕΝΙΚΑ 

           Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν αντικείμενο τις ακόλουθες εγκαταστάσεις : 

            α. Την εγκατάσταση αυτόματου πυροσβεστικού συγκροτήματος 45,60 m3/h – 

7,57 bar 

            β. Την εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης νερού με κατάλληλο αριθμό πυ-

ροσβεστικών φωλιών (σ' όλους τους χώρους). 

            γ. Την εγκατάσταση δικτύου sprinkler στους χώρους όπου απαιτείται βάσει     

προδιαγραφών 

            δ. Την εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης πυρκαγιάς 

με ξηρή σκόνη (Ηλεκτροστάσιο). 

            ε. Την εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων. 

          στ. Την εγκατάσταση πυροσβεστικών σταθμών εργαλείων και μέσων. 

 

5.2    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
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            Οι εγκαταστάσεις πυρασφαλείας θα μελετηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παρακάτω κανονισμών: 

            α. Ελληνικών Κανονισμών και Διατάξεων του Πυροσβεστικού Σώματος. (Αρ. 

Πρωτ. 7600/700/Φ 51/1/6-7-60, ΦΕΚ 922/Β/15-7-76,ΦΕΚ 1148/Β/30-12-

78). 

            β. Των Αμερικανικών Κανονισμών της "N.F.P.A." (NATIONAL FIRE PRO-

TECTION ASSOCIATION). 

            γ. Πρότυπα ΕΛΟΤ, DIN 

 

5.3    ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

5.3.1   Αντλητικά Πυροσβεστικά Συγκροτήματα 

   5.3.1.1 Αντλητικό Πυροσβεστικό Συγκρότημα 

Το αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα ενδ. τύπου MPFC-D 3-40/40/3 

της MARCO PUMPS, διαστάσεων 1,9x1,5x1,6m, θα τοποθετηθεί στο χώ-

ρο του αντλιοστασίου και θα αποτελείται από : 

- Μία κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία υψηλής πίεσης ακτινικής ροής ισχύος 

30HP, παροχής  30-50-70 m3/h και μανομετρικού 86-80-68 m. 

- Μία εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία ίδιων προδιαγραφών με την παρα-

πάνω με κινητήρα πετρελαίου ενδ. τύπου RUGGERINI SP420 ισχύος 

40ΗΡ στις 3000 Σ.Α.Λ. και κυβισμού 1870cc 

- Μία βοηθητική αντλία JOCKEY ενδ. τύπου KVC 65-80DM της DAB, ισ-

χύος 3HP, 400V, 50Hz, κατακόρυφη, πολυβάθμια, οριζόντια, παροχής 

50 l/min στα 84,7ΜΥΣ, IP55, υδραυλικά συνδεδεμένη με το συγκρότημα 

- Βάση από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα St37,2 συνδεδεμένα μεταξύ 

τους με κοχλίες, εύκολα διαιρούμενη σε τρία μέρη 

- Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου από λαμαρίνα D.K.P. 1,5mm βαμμένη ηλεκ-

τροστατικά, βαθμού προστασίας IP54 

- Μπαταρία υγρών στοιχείων χωρητικότητας 62 Ah 

- Πιεστικό δοχείο μεμβράνης ενδ. τύπου MAXIVAREM LS χωρητικότητας 

300 l και πίεσηw λειτουργίας 10 bar 

- Εξαρτήματα για τον έλεγχο, την αυτόματη λειτουργία  και την ασφάλεια 

του συγκροτήματος 
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      5.3.1.2 Η απαιτούμενη για την πυρόσβεση ποσότητα νερού των 34,20 m3 έχει 

ληφθεί υπόψη στην χωρητικότητα των δεξαμενών νερού, οι οποίες θα 

είναι υπέργειες, πλαστικές, κυλινδρικές με διαστάσεις : 

1.διάμετρος: 3.70μ, ύψος: 2.60μ. 

2.διάμετρος: 2.70μ, ύψος: 2.37μ.  

3.διάμετρος: 2.64μ, ύψος: 2.14μ.  

 

θα τοποθετηθούν εντός του χώρου του μηχανοστασίου πυρόσβεσης και 

θα έχουν συνολική χωρητικότητα 47,00 m3.(βλ. σχέδια) 

 

5.3.2   Πυροσβεστικό Δίκτυο 

    5.3.2.1 Σύμφωνα με τα σχέδια το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τις σημειούμενες στα 

σχέδια πυροσβεστικές φωλιές ανά διαστήματα το μέγιστο 40 μ.  που κα-

λύπτουν όλες τις πτέρυγες του συγκροτήματος, καθώς και sprinkler στο-

υς χώρους αποθηκών, αρχείων, πλυντηρίων όπου απαιτείται βάσει των 

προδιαγραφών. 

 

    5.3.2.2 Επίσης εξωτερικά του κτιρίου επί της κεντρικής του όψεως προβλέπεται 

δίδυμο πυροσβεστικό υδροστόμιο για την σύνδεση των οχημάτων της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

    5.3.2.3 Όλες οι σωληνώσεις του δικτύου πυροσβέσεως προβλέπονται απο γαλβα-

νισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή βαρέως τύπου (ISO - MEDIUM  

πράσινη ετικέτα). 

     

5.3.3   Τοπικά Συστήματα Αυτόματης Πυρόσβεσης οροφής ξηρής σκόνης 

5.3.3.1 Κάθε ένα απο τα προβλεπόμενα συστήματα περιλαμβάνει : 

                     - Κεφαλή sprinkler εκτόξευσης πυροσβεστικού υλικού 

                     - Σύστημα αυτόματης ανιχνεύσεως πυρκαγιάς (με ανιχνευτές ιονισμού ή  

θερμοδιαφορικούς). 

5.3.3.2 Τοπικά συστήματα προβλέπονται για : 

                     - Το χώρο του Ηλεκτροστασίου στο Β’ υπόγειο του κτιρίου. 

                     - Τα μηχανοστάσια των υδραυλικών ανελκυστήρων. 
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5.3.4   Φορητοί Πυροσβεστήρες 

              Εκτός από τα προηγούμενα συστήματα η πυρασφάλεια του κτιρίου θα συμ-

πληρώνεται με κατάλληλο αριθμό φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης 

και διοξειδίου του άνθρακα των 6kgr ή 12kg. 

 

5.3.5    Πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων και μέσων 

             Για  την  φύλαξη διαφόρων εργαλείων και μέσων διαρρήξεως και  βοηθείας  

για τη διάσωση εγκλωβισμένων προσώπων, θα τοποθετηθούν επτά(7) απλοί 

σταθμοί , ο καθένας σε κάθε επίπεδο του κτιρίου. 

 

            Ο  απλός  σταθμός  ειδικών  πυροσβεστικών  εργαλείων και μέσων αποτελεί-

ται από ένα ερμάριο διαστάσεων 1,80x0,80x 0,30 m  με  πόρτα  κατασκευ-

ασμένο  από έλασμα "ΝΤΕΚΑΠΕ" πάχους  1,5  ΜΜ  μέσα  στο  οποίο  υ-

πάρχουν  ένας λοστός διαρρήξεως,  ένας  πέλεκυς  διαρρήξεως,  ένα φτυάρι, 

μία αξίνα,  ένα  σκεπάρνι,  μία  κουβέρτα  διασώσεως και δύο ηλεκτρικά φα-

νάρια χειρός. Το ερμάριο θα βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά κόκκινο με βερ-

νικόχρωμα σιδηρών επιφανειών. 
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6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Οριστική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων της 

προσθήκης του κτιρίου Ν2 στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

Για την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης των Η/Μ Εγκαταστάσεων ελήφθησαν 

υπόψη: 

 Η εγκεκριμένη Προμελέτη μετά των παρατηρήσεων αυτής 

 Η Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη 

 Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος τεύχο-

υς 

 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου έχουν μελετηθεί με κριτήρια: 

 Την ασφάλεια, αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

 Την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Την ευελιξία και προσαρμογή σε πιθανές αναδιατάξεις των χώρων. 

 Την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας του κτιρίου σε περίπτωση διακοπής 

των δικτύων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. 
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται αντίστοιχα: 

 Η εγκατάσταση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, η χρήση υλικών ανθεκτι-

κών σε λειτουργία κάτω από δυσμενείς συνθήκες και η πλήρης θερμομόνωση 

του κτιρίου 

 Η όδευση όλων των δικτύων των εγκαταστάσεων σε επισκέψιμα κανάλια ώστε 

να είναι επιθεωρήσιμα. 

Κανονισμοί 

Η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου έχει βασισθεί στα 

αναφερόμενα: 

α.  Στο τεύχος "Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Νοσο-

κομείων" – Γ΄ Εκδοση / Ιούλιος 2001 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

β. Στο τεύχος "Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κυρίων 

Τμημάτων Νοσοκομείων" – Α΄ Εκδοση / Δεκέμβριος 2005 του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας. 

γ. Στον Κτιριοδομικό Κανονισμό   

 

Η μελέτη έχει βασισθεί επίσης στους Ελληνικούς Κανονισμούς και στις Τεχνικές Οδη-

γίες του Τ.Ε.Ε., για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις Διατάξεις των ανα-

φερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.  

Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω: 

 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 

Ε.10716/420/50 Υπ. Δημοσίων Έργων. 

 Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Υπ. Απ. 69269/5387/25.10.90 

κ.λ.π.). 

 Πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με θέματα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

 

Στις περιπτώσεις που οι προηγούμενοι κανονισμοί δεν καλύπτουν το θέμα χρησιμο-

ποιούνται κανονισμοί προηγμένων τεχνικά χωρών.  

Αναλυτικότερα εφαρμόζονται οι παρακάτω κανονισμοί /οδηγίες : 
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> Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η ΕΚΔΟΣΗ. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις. 

> Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 30852. Χρώματα μονώσεων. 

> Κανονισμοί και οδηγίες της ΔΕΗ σχετικά με την παροχή μέσης τάσης (20KV). 

> VDE 0102/01.90 : Οδηγίες για τον υπολογισμό του ρεύματος βραχυκύκλω-

σης 

> VDE 0103/02.82 : Υπολογισμός και διαστασιολόγηση μπαρών χαλκού. 

> IEC 865-1965: Υπολογισμός ηλεκτροδυναμικών τάσεων μπαρών 

> DIN 43671: Διαστασιολόγηση μπαρών από Χαλκό 

> VDE 0295,IEC 60228,  HD 383 : ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδρά-

σεις για καλώδια χαλκού. 

> DIN VDE 0100: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1KV 

> DIN VDE 0108-1: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε Χώρους συγκέντρωσης αν-

θρώπων 

> IEC 364-5-523: Προσδιορισμός διατομής καλωδίων 

> DIN VDE 0298, Teil 2&4: Καλώδια και μονωμένοι αγωγοί σε εγκαταστάσεις 

ισχυρών ρευμάτων, συνιστώμενες επιτρεπόμενες τιμές 

> DIN VDE 0660-Teil 100, IEC 947-1: Ορολογία και Γενικές απαιτήσεις για υλι-

κό ζεύξης και προστασία Χαμηλής τάσης 

> DIN VDE 0660-Teil101, IEC 947-2: Διακόπτες ισχύος 

> DIN VDE 0660-Teil107, IEC 408, IEC 947-3: Διακόπτες φορτίου, αποζεύκτες, 

μονάδες ασφαλειών - διακοπτών 

> DIN VDE 0636: Ασφάλειες Χαμηλής τάσης 

> DIN VDE 0641: Διακόπτες προστασίας αγωγών 

> IEC 364-4-4, 364-4-43: Έλεγχος προστασίας καλωδίων 

> DIN VDE 0100 Beiblatt5(Entw): Έλεγχος προστασίας καλωδίων 

> DIN VDE 0664: Προστασία με διακόπτη διαφυγής έντασης 



ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α/Α :  103/156 
 

> DIN VDE 0660-Teil102, 104, 106, IEC 158, IEC 947-4, IEC 292-1, IEC 292-2: 

Ηλεκτρονόμοι και Εκκινητές Χ.Τ. 

> DIN VDE 0660-Teil200-209, IEC 337-1, -2Α, -2Β, -2C, IEC 947-5: Διακόπτες 

βοηθητικών κυκλωμάτων 

> ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69 (DIN 47702): Καλώδια ΝΥΜ Πίνακας ΙΙΙ άρθρο 

135 κατηγ. 1 α 

> ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705): Καλώδια ΝΥΜ Πίνακας ΙΙΙ 

άρθρο 135 κατηγ. 3α 

> VDE 0271: Καλώδια ΝΥY 

> VDE 0255/51 & VDE 0255/52: Γυμνοί Χάλκινοι αγωγοί 

> ΦΕΚ 598/55 άρθρο 145 παρ. 21: Χαλυβδοσωλήνες 

> DIN 17162: Σχάρες καλωδίων 

> DIN 40050/ IEC 144: Μεταλλικοί πίνακες διανομής stab 

> DIN 43653 : Μαχαιρωτές ασφάλειες 

> DIN 49020 : Χαλυβδοσωλήνες, DIN 49019: Θερμοπλαστικοί εύκαμπτοι, DIN 

49012: Θερμοπλαστικοί ευθείς 

> VDE 0110: Τάξη μόνωσης ηλεκτρονικών οργάνων 

> VDE 411 και IEC 348: Ασφάλεια του Χρήστη οργάνων 

> IEC 801: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

> VDE 0875: Αντιπαρασιτική προστασία 

> ΠΔ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88, DIN 4102 μέρος 2/9-77: Διέλευση καλωδίων από 

πυροστεγανά, Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων 

> ΠΔ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88 : Φωτισμός ασφαλείας 

> ΕΝ 60924 & ΕΝ 60598-2-22 : Φωτισμός ασφαλείας 

 

Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχα-

νημάτων, συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην 

τεχνική έκθεση και στις επιμέρους προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα υλικά που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινο-
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ύργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανο-

νικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις 

και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από 

τις προδιαγραφές. 

6.1. Γενικά 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου περιλαμβάνουν: 

 Δίκτυο μέσης τάσης 20 V - 50 Ηζ 

 Υποσταθμό υποβιβασμού τάσης 

 Δίκτυα διανομής 230/400 V - 50 Ηζ 

 Δίκτυα καταναλώσεων φωτισμού, ρευματοδοτών,κίνησης 230 / 400 V – 50 Ηζ 

 Σύστημα γειώσεων προστασίας 

6.1.1 Πηγές ενέργειας 

Το κτίριο υπό κανονικές συνθήκες θα τροφοδοτείται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. μέσω 

του υποσταθμού που είναι εγκατεστημένος στο χώρο του υπογείου του κτιρίου Ν1 

του Νοσοκομείου. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως: 

 Διακοπή της παροχής της Δ.Ε.Η. ή 

 Βλάβη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τροφοδοσίας του υποσταθμού 

η τροφοδοσία γίνεται μέσω πετρελαιοκίνητου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους αυτόματης 

εκκίνησης, που καλύπτει τις επείγουσες και κρίσιμες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέρ-

γειας του κτιρίου. 

Εκτός από τις παραπάνω πηγές ενέργειας υπάρχει  η εγκατάσταση συστήματος αδι-

άλειπτης λειτουργίας (UPS) με συσσωρευτές που εξασφαλίζει τον τοπικό φωτισμό 

ειδικών χώρων (χειρουργείων), μονάδων εντατικής θεραπείας, ανάνηψης κ.λ.π. κα-

θώς και την λειτουργία του κρίσιμου ιατρικού εξοπλισμού των παραπάνω χώρων, 

σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό VDΕ 107. 

Το UPS εξασφαλίζει επιπρόσθετα και την λειτουργία των κεντρικών υπολογιστικών 

συστημάτων του κτιρίου, τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, καθώς και ιατρικό 

εξοπλισμό που απαιτεί αδιάλειπτη λειτουργία. 
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6.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

6.2.1. Συνοπτική περιγραφή 

Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου πραγματοποιείται με μέση τάση 20ΚV από τη ΔΕΗ, μέ-

σω του υποσταθμού που είναι εγκατεστημένος στο χώρο του υπογείου του κτιρίου 

Ν1 του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει:  

 Το χώρο της ΔΕΗ 

 Τις κυψέλες μέσης τάσης (Μ/Τ) 

 Τους Μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσης (Μ/Σ) 

 Τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) 

 Τις κεντρικές γειώσεις προστασίας  

 Τους πυκνωτές διορθώσεως του συντελεστή ισχύος (cosφ) 

Σε παράπλευρο χώρο του υποσταθμού βρίσκονται: 

 Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) 

 Το σύστημα αδιάλειπτης παροχής (UPS) 

 

Το τμήμα της γραμμής 20ΚV από τον χώρο της ΔΕΗ μέχρι τον υποσταθμό (κυψέλες 

μέσης τάσης) προβλέπεται από τρία μονοπολικά καλώδια μέσης τάσης τύπου 

Ν2ΧSΥ 1x70mm2. 

Οι κυψέλες μέσης τάσης θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα όργανα ζεύξης, από-

ζευξης προστασίας κ.λ.π. 

Από τους Μ/Σ αναχωρούν καλώδια τύπου J1VV-S (ΝΥΥ), διατομής όπως φαίνονται 

στα σχέδια τα οποία θα τροφοδοτούν τον ΓΠΧΤ. 

Ο ΓΠΧΤ θα τροφοδοτεί μέσω των γενικών και μερικών πινάκων διανομής όλες τις 

ηλεκτρικές καταναλώσεις και μηχανήματα του κτιρίου, και τον εξωτερικό φωτισμό. 

Ολα τα πεδία του ΓΠΧΤ τροφοδοτούνται μέσω των Η/Ζ. 
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6.2.2.     Μετασχηματιστές ισχύος 1250 ΚVΑ, Τάσης 15/20ΚV - 0.4ΚV 

Προβλέπονται τρεις μετασχηματιστές ισχύος 1250 ΚVΑ ο καθένας με τα ακόλουθα 

τεχνικά χαρακτηριστικά : 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 1250 ΚVΑ 

 Ονομαστική ισχύς : 1250 ΚVΑ 

 Συχνότητα : 50 ΗΖ 

 Ονομαστική τάση : 15-20/0.4 KV 

 Συνδεσμολογία : Dyn 11 ή Dyn 5 

 Τάση βραχυκυκλώματο 

σε θερμοκρασία 75οC : 6% κατά ΙΕC 

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος     : 40 οC 

 Στάθμη μόνωσης : 24ΚV 

 Απώλειες : DΙΝ 42511 

 

Οι μετασχηματιστές προβλέπονται να εγκατασταθούν στο χώρο του υπογείου όπως 

φαίνεται στα σχέδια, είναι τριφασικοί δύο τυλιγμάτων πρωτεύοντος, εσωτερικού χώ-

ρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDΕ 0532, ΙΕC 76 και ΙΕC 726. 

Οι μετασχηματιστές είναι ξηρού τύπου. 

6.2.3. Γραμμές Μέσης Τάσης 

Από τους πίνακες της ΔΕΗ αναχωρούν γραμμές μέσης τάσης και φθάνουν στο πεδίο 

άφιξης του ΓΠ-ΜΤ. 

Από το πεδίο τροφοδότησης του κάθε μετασχηματιστή του ΓΠ-ΜΤ αναχωρούν γραμ-

μές μέσης τάσης και συνδέονται με το πρωτεύον του κάθε μετασχηματιστή. 

Οι γραμμές μέσης τάσης κατασκευάζονται με 3 μονοπολικά καλώδια , τάξης μόνω-

σης 20ΚV, τύπου Ν2ΧSΥ. 
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6.2.4. Γενικοί Πίνακες Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) 

Σε ιδιαίτερο χώρο του Υποσταθμού προβλέπεται η εγκατάσταση του Γενικού Πίνακα 

Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) τύπου "πεδίων", επισκέψιμου από την μπροστινή και την 

πίσω πλευρά. 

Οι Γενικοί Πίνακες χαμηλής τάσης (ΓΠΧΤ) είναι συγκρότημα χωρισμένο σε πεδία 

(κυψέλες). 

Κάθε ΓΠΧΤ περιλαμβάνει: 

 Τα πεδία άφιξης από τον κάθε μετασχηματιστή με αυτόματους διακόπτες  2000 

Α . 

 Ολα τα πεδία αναχωρήσεων των φορτίων που τροφοδοτούνται από τον κάθε 

μετασχηματιστή.  

 Τα πεδία διασύνδεσης του Η/Ζ με ένα τετραπολικό διακόπτη 800Α με ηλεκτρι-

κή και μηχανική μανδάλωση ο οποίος διασφαλίζει την αυτόνομη λειτουργία του 

Η/Ζ και την τροφοδοσία των φορτίων ανάγκης. 

Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από τα πεδία χαμηλής τάσης προς οποιοδήποτε πίνα-

κα γίνονται με αυτόματους διακόπτες, για λόγους επιλεκτικότητας. 

6.2.5. Πεδία Συστοιχιών Πυκνωτών Διόρθωσης συνφ 

Για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος προβλέπεται η εγκατάσταση συστοιχίας 

πυκνωτών αυτόματης λειτουργίας. 

Προβλέπονται συστοιχίες πυκνωτών διόρθωσης συνφ έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικά 

συνφ=0.95 μία σε κάθε ΓΠΧΤ. 

Οι συστοιχίες πυκνωτών είναι κατάλληλες για τάση λειτουργίας 380V, τάση ελέγχου 

220V, 50ΗΖ, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 270 ΚVΑR. 

Το ακριβές μέγεθος των συστοιχιών πυκνωτών θα προκύψει μετά από τις δοκιμές 

λειτουργίας. 

Οι συστοιχίες είναι χωρισμένες σε τμήματα, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι κα-

τάλληλες βαθμίδες άεργου ισχύος. 
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6.2.6. Γραμμές Χαμηλής Τάσης 

Προβλέπονται καλώδια τύπου J1VV-S (ΝΥΥ) κατάλληλης διατομής για την τροφοδό-

τηση του ΓΠΧΤ από τους μετασχηματιστές και J1VV-S/R (ΝΥΥ) κατάλληλης διατομής 

για όλες τις αναχωρήσεις από τον ΓΠΧΤ προς τους ηλεκτρικούς πίνακες, οι οποίες 

οδεύουν σε σχάρες, όπως φαίνεται στα σχέδια. 

6.2.7. Γειώσεις  χώρων Υποσταθμού - ηλεκτροστασιου 

Στους χώρους ηλεκτρικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης του υποσταθμού και 

του ηλεκτροστασίου του κτιρίου Ν2, καθώς και στο χώρο των μετασχηματιστών και 

των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών η θεμελιακή γείωση θα έχει μορφή πλέγματος. Κά-

τω από το δάπεδο των χώρων θα τοποθετηθεί πλέγμα 10x10cm Δάρινγκ το οποίο 

θα ηλεκτροκοληθεί μεταξύ των τεμαχίων του, με τους οδηγούς στηρίξεως του κάθε 

μετασχηματιστή, τις βάσεις έδρασης των πινάκων, με τον οπλισμό του κτιρίου και θα 

συνδεθεί με την θεμελειακή γείωση. Περιμετρικά στους τοίχους των παραπάνω χώ-

ρων θα τοποθετηθεί χάλκινη μπάρα γείωσης διατομής τουλάχιστον 30 x 3.5mm στην 

οποία θα συνδεθούν όλα τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού, οι μεταλλικές πόρτες, τα 

δάπεδα κλπ., με αγωγούς χάλκινους εύκαμπτους διατομής τουλάχιστον 50 mm2 (α-

γωγός προστασίας). Η χάλκινη μπάρα θα συνδεθεί με τη θεμελιακή γείωση σε 4 ση-

μεία σε κάθε χώρο. Στην θεμελιακή γείωση θα συνδεθούν και ο ουδέτερος κόμβος 

του κάθε μετασχηματιστή και οι μπάρες γείωσης των πινάκων μέσης και χαμηλής τά-

σης με αγωγό χαλκού τουλάχιστον 95mm2 (αγωγός λειτουργίας). 

Το σύστημα της θεμελιακής γείωσης και το πλέγμα θα πρέπει να παρουσιάζουν αν-

τίσταση γείωσης Κ < 1 Ωhm και για το λόγο αυτό εάν απαιτηθεί θα εγκατασταθούν και 

πρόσθετα ηλεκτρόδια γείωσης. 

Για την γείωση όλων των μεταλλικών μερών του Υποσταθμού, θα εγκατασταθεί πε-

ριμετρική γυμνή χάλκινη ταινία γείωσης 30 x 3.5mm και σε ύψος 40cm από το δάπε-

δο, για την γείωση όλων των μεταλλικών μερών. Η στήριξη της ταινίας γίνεται με ειδι-

κά στηρίγματα ανά 60cm. Η ταινία γείωσης, θα συνδεθεί στην μπάρα γείωσης του 

υποσταθμού. Η μπάρα αυτή θα συνδεθεί με την θεμελειακή γείωση του κτηρίου. Ειδι-

κότερα στην χάλκινη ταινία γείωσης, συνδέονται: 

 Τα σημεία γείωσης των μεταλλικών μερών του κάθε μετασχηματιστή 

 Τα σημεία γείωσης των μεταλλικών μερών του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
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 Τα σημεία γείωσης και οι βάσεις στηρίξεως των ακροκιβωτίων 

 Τα μεταλλικά μέρη των πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης 

 Τα μεταλλικά κουφώματα και το ισοδυναμικό πλέγμα των δαπέδων 

 Κάθε άλλη μεταλλική κατασκευή που υπάρχει στον χώρο του υποσταθμού 

Η σύνδεση της ταινίας με τις μεταλλικές πόρτες γίνεται στην κάσα, το δε κινητό φύλλο 

συνδέεται με εύκαμπτη ταινία χαλκού. 

Επίσης στα δάπεδα των χώρων αυτών και πρίν αυτά επιστρωθούν θα εγκατασταθεί 

δομικό πλέγμα βρόχων (πλέγμα Δάριγκ), το οποίο ανά 1.5 - 2.0 m, θα συνδεθεί με 

την παραπάνω ταινία γείωσης. 

Η γείωση του ουδετέρου κόμβου του κάθε μετασχηματιστή και του Η/Ζ προβλέπεται 

να γίνει στην θεμελειακή γείωση. 

Στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ), θα υπάρχει ξεχωριστή μπάρα, από την 

οποία θα αρχίζει το δίκτυο γειώσεων των μεταλλικών μερών της ηλεκτρικής εγκατάσ-

τασης, δηλ. με την μπάρα αυτή θα συνδέεται ο αγωγός γείωσης κάθε καλωδίου τρο-

φοδότησης που θα αναχωρεί από τον ΓΠΧΤ, στην συνέχεια μέσω των πιο πάνω α-

γωγών θα γειώνονται όλοι οι πίνακες και οι υποπίνακες και τελικά από αυτούς μέσω 

ιδιαίτερου αγωγού για κάθε κύκλωμα, θα γειώνονται οι διάφορες συσκευές της εγκα-

τάστασης. Η μπάρα γείωσης του Γ.Π.Χ.Τ. θα συνδεθεί στην μπάρα γείωσης του Υ-

ποσταθμού. 

Οι αντιστάσεις γείωσης για κάθε σύστημα θα είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κα-

νονισμούς και τις οδηγίες της Δ.Ε.Η. 

 

6.3.       ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)  

συστήματος αδιάλειπτης παροχής (UPS) 

6.3.1. Γενικά - απαιτήσεις 

Προβλέπεται η εγκατάσταση Η/Ζ το οποίο υπάρχει στον αντίστοιχο χώρο του υπο-

γείου του κτιρίου Ν1, όπως φαίνεται στα σχέδια και σκοπό έχει να τροφοδοτήσει τα 

φορτία επειγούσης φύσης σε περίπτωση διακοπής της παροχής της ΔΕΗ. 

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα εξυπηρετούν τις ακόλουθες καταναλώσεις: 



ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α/Α :  110/156 
 

 33% του φωτισμού των χώρων 

 33% των ρευματοδοτών των χώρων 

 100% του φορτίου των εγκαταστάσεων 

Ιατρικών αερίων 

Ύδρευσης 

Αποχέτευσης 

Ασθενών ρευμάτων 

                                     Πυρασφαλείας 

Μαγειρείου  

 100% του συνόλου του φορτίου των χειρουργείων (φωτισμός, ρευματοδό-

τες, συσκευές,κλιματισμός & ιατρικός εν γένει εξοπλισμός)  

 100% του φορτίου των μηχανημάτων Ιατρικής απεικόνισης 

 100% του φορτίου των κάθε μορφής ψυκτικών θαλάμων & ψυγείων   

 100% του φορτίου των ανεμιστήρων προσαγωγής & απαγωγής αέρα 

 100% του φορτίου των λεβήτων και των αντλιών κ.λ.π. συσκευών       για 

την λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης 

  Τον έναν από τους ασθενοφόρους ανελκυστήρες σε κάθε κτίριο 

 

Με βάση τα παραπάνω προβλέπεται η εγκατάσταση δύο παράλληλων πετρελαιοκί-

νητων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος το καθένα 500 kVΑ / 550 kVΑ (συνεχής / 

εφεδρική λειτουργία), με κύρια χαρακτηριστικά 230/400 V, 50 Ηζ υπό cosφ = 0.8. 

Στον χώρο των Η/Ζ προβλέπονται όλα τα απαραίτητα ανοίγματα διακίνησης του αέ-

ρα ψύξης / καύσης από και προς τον περιβάλλοντα χώρο. 

Η εγκατάσταση του Η/Ζ θα περιλαμβάνει: 

 Δύο Η/Ζ 500 kVΑ  ανεξάρτητης λειτουργίας 

 Τον πίνακα ελέγχου κινητήρα γεννήτρια 

 Τον ηλεκτρικό πίνακα χειρισμού, ελέγχου και διανομής 
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Σε περίπτωση διακοπής της παροχής της ΔΕΗ, εκκινεί αυτόματα το Η/Ζ, ενώ η μετα-

γωγή θα γίνεται μέσω των αυτόματων διακοπτών με τις κατάλληλες ηλεκτρικές και 

μηχανικές μανδαλώσεις ώστε να αποκλείεται η τροφοδότηση του κυκλώματος της 

ΔΕΗ από το Η/Ζ. 

Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος προβλέπεται να φέρει διάταξη αυτόματης περιοδικής 

εκκίνησης σε τακτά διαστήματα (π.χ. μια φορά την εβδομάδα) ώστε η μονάδα εφεδ-

ρικής ηλεκτροπαραγωγής να έχει αυξημένη ετοιμότητα. 

6.3.1.2. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) 

Το Η/Ζ θα είναι αυτομάτου επέμβασης και θα παρέχει ρεύμα τάσης 220V/380V, 50Ηz 

και θα αποτελείται από: 

 Τον πετρελαιοκινητήρα βιομηχανικού τύπου diesel,  ο οποίος θα είναι εξοπλισ-

μένος με όλα τα απαραίτητα όργανα και διατάξεις για την καλή του λειτουργία. 

 Την γεννήτρια η οποία θα είναι σύγχρονη, τριφασική 1500RΡΜ, παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος 220V/380V, 50Ηz και θα συνοδεύεται από διεγέρτρια συ-

νεχούς ρεύματος κατάλληλη για απαιτούμενη διέγερση. 

6.3.1.3. Σύστημα Καυσίμων 

Τα Η/Ζ τροφοδοτούνται από ιδιαίτερη δεξαμενή πετρελαίου κίνησης όγκου 8m3 που 

βρίσκονται στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. Η τροφοδοσία γίνεται με ιδιαίτερο 

δίκτυο προς τις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης των Η/Ζ. 

6.3.1.4. Σύστημα Καυσαερίων 

Η απαγωγή των καυσαερίων προβλέπεται να είναι μειωμένης στάθμης θορύβου, ώσ-

τε να μην προκύπτει όχληση για τους ασθενείς. Για τον λόγο αυτό, κάθε ηλεκτροπα-

ραγωγό ζεύγος προβλέπεται με σιγαστήρα βαρέως τύπου και αγωγό καυσαερίων 

που θα απολήγει σε εξωτερικό χώρο, που δεν θα προκαλεί όχληση σε κλίνες ασθε-

νών. 

6.3.1.5. Ηλεκτρικός πίνακας χειρισμού, ελέγχου, διανομής 

Ο πίνακας του Η/Ζ, θα είναι αυτομάτου ζεύξης της γεννήτριας και μεταγωγής του 

φορτίου, σε περίπτωση έλλειψης τάσης ακόμα και σε μια φάση το δίκτυο της ΔΕΗ θα 

είναι συνδεσμολογημένος σε μεταλλικό ερμάριο. 
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Η αντίστροφη μεταγωγή (αποκατάσταση του δικτύου ΔΕΗ) θα γίνεται με καθυστέρη-

ση 5sec, οπότε και το Η/Ζ θα τίθεται εκτός λειτουργίας. 

6.3.1.6. Πίνακας Ζευγών 

Ειδική διάταξη θα επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του Η/Ζ και χειροκίνητα για δοκι-

μή. 

Ο χρόνος ανάληψης φορτίου του Η/Ζ κατά την αυτόματη έναυση καθορίζεται λόγω 

της φύσης των φορτίων σε 20-30sec. 

6.3.1.7. Διαχείριση φορτίων ανάγκης 

Προβλέπεται ένα ΡLC το οποίο κατά τις εκκινήσεις του Η/Ζ θα προσθέτει σταδιακά τα 

διάφορα φορτία. Γι’ αυτό όλες οι αναχωρήσεις από τους γενικούς πίνακες ανάγκης θα 

έχουν πηνία εργασίας. 

6.3.2     Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 

6.3.2.1 Γενικά 

Προβλέπεται η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας που θα 

απαρτίζεται από: 

 Τα συγκροτήματα ανορθωτή - μετατροπέα  

 Την συστοιχία συσσωρευτών μολύβδου "κλειστού τύπου" 

6.3.2.2 Εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις 

Το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS θα εξυπηρετεί τις παρακάτω καταναλώσε-

ις: 

 Τις σκιαλυτικές λυχνίες των χειρουργείων 

 Μία από τις δύο γραμμές ρευματοδοτών στήλης χειρουργού άσηπτων χειρουρ-

γείων 

 Μία από τις δύο γραμμές ρευματοδοτών στήλης αναισθησιολόγου άσηπτων χε-

ιρουργείων 

 Δύο από τις τέσσερεις γραμμές ρευματοδοτών χώρων σηπτικών χειρουργείων 

& ειδικών τοκετών 
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 Μία από τις γραμμές ρευματοδοτών σε κάθε θέση κλίνης Μ.Ε.Θ., θερμοκοιτί-

δων,ανάνηψης άσηπτων χειρουργείων 

 Ρευματοδότες εργαστηρίων για τροφοδότηση αναλυτών 

 Κεντρικά υπολογιστικά συστήματα 

 Ενεργά συστήματα δικτύου Ιατρικών αερίων 

 Ολες τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 

 Κεντρικές & περιφερειακές μονάδες ΒΜS 

6.3.2.3 Συγκρότημα ανορθωτή - μετατροπέα 

Με βάση την προεκτιμηθείσα ισχύ προβλέπεται η εγκατάσταση δύο συγκροτημάτων 

ανορθωτή - μετατροπέα (το ένα εφεδρικό) ισχύος εξόδου 60 KVA το κάθε ένα με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 Τάση εισόδου : 400ν + 10% 

 Τάση εξόδου : 400 ν +2,5% 

 Συχνότητα εισόδου  : 50 Ηζ +_5% 

 Συχνότητα εξόδου    : 50 Ηζ + 0.5% 

 Συντελεστής ισχύος  : 0.8 

6.3.2.4  Συστοιχία συσσωρευτών συστήματος  

Η συστοιχία των συσσωρευτών του συστήματος UPS θα αποτελείται από ικανό α-

ριθμό συσσωρευτών μολύβδου "κλειστού" τύπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αυτό-

νομη λειτουργία της εγκατάστασης σε πλήρες φορτίο επί 1 1/2 h. 

6.3.2.5 Χώροι εγκατάστασης 

Για την εγκατάσταση του συστήματος UPS και συσσωρευτών προβλέπονται ένας α-

νεξάρτητος χώρος στο ηλεκτροστάσιο. 

Στον παραπάνω χώρο προβλέπεται εγκατάσταση ψύξης, καθώς και συστήματα αυ-

τόματης κατάσβεσης σε περίπτωση πυρκαϊάς. 

Τα UPS θα ελέγχονται από το ΒΜS του κτιρίου. 
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6.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ χαμηλής τάσης 220 / 380 V - Διανομή 

6.4.1. Γενικά 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει: 

 Την εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων 

 Την εγκατάσταση τροφοδοτικών γραμμών 

 Την εγκατάσταση φωτισμού 

 Την εγκατάσταση ρευματοδοτών 

 Την εγκατάσταση κίνησης 

6.4.2. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 

Όλο το δίκτυο θα είναι χαμηλής τάσης 380/220V και θα τροφοδοτείται από τον υποσ-

ταθμό της κλινικής ο οποίος περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ΔΕΗ το δίκτυο θα τροφοδοτείται από τα η-

λεκτροπαραγωγό ζεύγη (Η/Ζ). 

6.4.3. Ηλεκτρικοί Πίνακες 

Σε γενικές γραμμές οι ηλεκτρικοί πίνακες που θα εγκατασταθούν στο κτήριο κατα-

τάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης 

 Γενικοί πίνακες φωτισμού  ορόφων που  τροφοδοτούνται  απ'  ευθείας από  

Γ.Π.Χ.Τ. Συγκεκριμένα σε κάθε επίπεδο και στην θέση των κεντρικών ηλεκτρο-

λογικών εγκαταστάσεων προβλέπεται από ένας γενικός πίνακας φωτισμού που 

τροφοδοτεί   όλους   τους   υποπίνακες   φωτισμού   του   ορόφου    

 Υποπίνακες φωτισμού που τροφοδοτούνται είτε από τους γενικούς πίνακες δι-

ανομής ορόφων είτε από άλλο υποπίνακα διανομής φωτισμού 

 Πίνακες κίνησης που γενικά τροφοδοτούνται απ'ευθείας από τον Γ.Π.Χ.Τ. 

 

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, οι γενικοί πίνακες διανομής φωτισμού, καθώς και 

οι πίνακες κίνησης μεγάλης ισχύος, θα είναι μεταλλικοί τύπου "πεδίων" κατάλληλοι 

για απ' ευθείας στήριξη πάνω στο δάπεδο. 
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Οι υπόλοιποι πίνακες θα είναι τύπου "ερμαρίου" κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγ-

κατάσταση, στεγανοί ή όχι ανάλογα με την κατηγορία του χώρου που βρίσκονται. 

Σε όλους τους γενικούς πίνακες και τους υποπίνακες φωτισμού και κίνησης προβλέ-

πεται εφεδρεία 20%. Στους πίνακες κίνησης προβλέπεται εφεδρεία από 0-20% ανά-

λογα με το είδος, το μέγεθος και την πιθανότητα εγκατάστασης μελλοντικών φορτίων. 

Όλοι οι πίνακες θα έχουν χωριστές μπάρες ουδέτερου και γείωσης και τα υλικά των 

πινάκων θα είναι κατάλληλα για το ρεύμα βραχυκύκλωσης του κάθε πίνακα. 

Όλοι οι πίνακες θα είναι διμερείς με χωριστό πεδίο για τις καταναλώσεις ΔΕΗ και χω-

ριστό για τις καταναλώσεις ΔΕΗ/ΗΖ. 

6.4.4. Δίκτυα διανομής 

Όλο το δίκτυο χαμηλής τάσης θα έχει ακτινική διάταξη. 

Τα δίκτυα διανομής θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Παροχές πινάκων: Καλώδια J1VV-U/R(ΝΥΥ) που οδεύουν πάνω σε σχάρες 

καλωδίων στους διαδρόμους του Νοσοκομείου. 

 Γραμμές κυκλωμάτων μέσα στο δάπεδο ή στο σκυρόδεμα:   Καλώδια 

H05VV-U/R(ΝΥΜ) ή J1VV-R(ΝΥΥ) (μεγάλα φορτία) μέσα σε πλαστικούς σω-

λήνες. 

 Γραμμές κυκλωμάτων σε ορατή εγκατάσταση: Καλώδια H05VV-U/R(ΝΥΜ) 

ή J1VV-R(ΝΥΥ) (μεγάλα φορτία) πάνω σε διμερή στηρίγματα και σιδηροτροχι-

ές στήριξης καλωδίων ή εσχάρες από διάτρητη λαμαρίνα. Μηχανική προστασία 

με    γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ή χαλυβδοσωλήνες (ευθείς) για όλες τις 

οριζόντιες ή κατακόρυφες οδεύσεις σε ύψος μικρότερο των 2.20m και όπου αλ-

λού απαιτούν οι ειδικές απαιτήσεις του έργου. 

 Γραμμές κυκλωμάτων μέσα σε ψευδοροφές: Οπως οι γραμμές κυκλωμά-

των σε ορατή εγκατάσταση. 

 Γραμμές κυκλωμάτων σε χωνευτή εγκατάσταση σε τοίχους & οροφές: 

Αγωγοί H07V-U/R (ΝΥΑ) μέσα σε χαλύβδινους σωλήνες (υγροί χώροι κ.λ.π.) ή 

πλαστικούς (λοιπές περιπτώσεις) σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Ελάχιστη διάμετρος σωλήνων Φ 16mm. 
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6.4.5 Προστασία γραμμών 

Όλες οι παροχές πινάκων προστατεύονται με αυτόματους διακόπτες ισχύος με ρυθ-

μιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία. 

Η προστασία γραμμών φωτισμού, ρευματοδοτών κ.λ.π. γίνεται με μικροαυτόματους 

και διακόπτες διαφυγής έντασης. 

Η προστασία κινητήρων γίνεται με μικροαυτόματους χαρακτηριστικής "Κ" και θερμικά 

στοιχεία υπερέντασης. Τα θερμικά στοιχεία θα ρυθμιστούν στο ονομαστικό ρεύμα του 

κινητήρα το οποίο θα δοθεί από τον κατασκευαστή του. Τόσο το κύκλωμα ισχύος 

όσο και τα βοηθητικά κυκλώματα θα προσαρμοσθούν στους κινητήρες που τελικά θα 

εγκατασταθούν. 

Οι κινητήρες ονομαστικής ισχύος έως και 4,5 ΚW ξεκινούν απ' ευθείας ενώ οι υπόλο-

ιποι με αυτόματο διακόπτη αστέρα - τριγώνου. 

Οπου προβλέπεται λόγω λειτουργίας εγκατάσταση ρύθμισης στροφών χρησιμοποι-

ούνται "Inverter" κατάλληλης ισχύος. 

6.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

6.5.1.    Γενικά 

Η εγκατάσταση φωτισμού του κτιρίου χωρίζεται ανάλογα με τη χρήση της στις εξής 

κατηγορίες: 

 Την εγκατάσταση κύριου φωτισμού  

 Την εγκατάσταση φωτισμού νυκτός  

 Την εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας 

 

Οι μέσες στάθμες φωτισμού οι οποίες προβλέπονται ανά είδος χώρους είναι οι 

ακόλουθες: 

 800 Ιυχ για αίθουσες επεμβάσεων 

 400 Ιυχ για βοηθητικούς χώρους επεμβάσεων, διαγνωστικά εργαστήρια, 

 300  Ιυχ για χώρους εργασίας, γραφεία, χώρους εξέτασης,  

 150 Ιυχ έμμεσος για θαλάμους ασθενών 
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 150 Ιυχ για διαδρόμους, κλιμακοστάσια, αποθήκες, μηχανοστάσια, λεβητοστά-

σια, W.C., αποδυτήρια, 

 

Ο συντελεστής συντήρησης είναι:  0,7 

Οι συντελεστές ανάκλασης είναι:      0,7 για οροφές    

      0,7 για τοίχους     

      0,5 για δάπεδα 

Οι λαμπτήρες φθορισμού που  θα χρησιμοποιηθούν θα είναι  της  μέγιστης υπάρχο-

υσας χρωματικής απόδοσης. 

6.5.2. Εγκατάσταση κύριου φωτισμού 

Η εγκατάσταση κύριου φωτισμού περιλαμβάνει όλο το φωτισμό του κτιρίου και διακ-

ρίνεται σε γενικό και τοπικό φωτισμό. 

Ο γενικός φωτισμός θα ικανοποιεί τις ανάγκες για το γενικό φωτισμό των χώρων (γε-

νικός φωτισμός διαδρόμων, ιατρείων, εργαστηρίων, χειρουργείων, θαλάμων κ.λ.π.). 

6.5.3. Φωτιστικά σώματα γενικού φωτισμού 

Φωτιστικά σώματα ψευδορορφής Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 600x600 
mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W, Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 
300x1200 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W, Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου SPOT 
Φ22 εκ με λυχνία LED 18 W, Φωτιστικό σώμα LED τύπου PL στρογγυλό ψευδορο-
φής ή επίτοιχο 18 W, Φωτιστικό σώμα panel LED τετράγωνο, διαστάσεων 300x300 
mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 22 W 

  με περσίδες χωρίς κάλυμμα στους χώρους γραφείων, στα εξεταστήρια, στους 

κοιτώνες ιατρών, διαδρόμους στους διαδρόμους, στους χώρους των εργαστη-

ρίων, των   συνεργείων, των χώρων σίτισης κ.λ.π. 

 Φωτιστικά σώματα ψευδοροφής με 4 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 18W με 

πλαστικό κάλυμμα Φωτιστικά σώματα οροφής στεγανά με κάλυμμα (ΙΡ65) με 2 

λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 36W στους χώρους του λεβητοστασίου - ψυχ-

ροστασίου, υδροστασίου, ηλεκτροστασίου, ιατρικών αερίων, μηχανοστασίων 

ανελκυ-στήρων, μηχανοστασίου πυρόσβεσης, στις αποθήκες αιμοκάθαρσης 

(χώροι θερμικής απολύμανσης και απιονιστή) κ.λ.π. Στους χώρους σίτισης, 

απορριμμάτων, κεντρικής αποστείρωσης τα φωτιστικά είναι ισχύος 4x18W. 
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 Φωτιστικά σώματα επί κονσόλας με 1 λαμπτήρα led πάνω   από   τις   κλίνες   

των   θαλάμων   θεραπείας,   της   εντατικής, της αιμοκάθαρσης κ.λ.π. για άμε-

σο και έμμεσο φωτισμό αντίστοιχα. 

 Επίσης φωτιστικά νύχτας ισχύος 5W στις εισόδους των χώρων των θαλάμων 

ασθενών και στις εισόδους των θαλάμων φωτιστικά σώματα τύπου"spot" ψευ-

δοροφής με 2 λαμπτήρες led . 

 Φωτιστικά σώματα ψευδοροφής - στεγανά με 3 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 

58W, από γυαλί, αντιθαμβωτικού τύπου καθώς και σκιαλυτική λυχνία πάνω 

από την χειρουργική τράπεζα στις αίθουσες επεμβάσεων και ενδοσκοπήσεων. 

 Φωτιστικά σώματα οροφής τύπου «σκαφάκι» με δυο λαμπτήρες φθορισμού ισ-

χύος 36W στους αποθηκευτικούς χώρους. 

 Επίτοιχα φωτιστικά σώματα στεγανά κατάλληλα για τοποθέτηση πάνω από 

νιπτήρα με 1 λαμπτήρα led καθώς και φωτιστικά σώματα ψευδοροφής στεγανά 

τύπου "spot" με 1 λαμπτήρα led στους χώρους υγιεινής – W.C. 

Κατάλληλης ισχύος για εξασφάλιση της απαιτούμενης-προβλεπόμενες στάθ-

μης φωτισμού 

Στους χώρους της μονάδας αιμοκάθαρσης, των μονάδων νοσηλείας της μονάδας εν-

τατικής θεραπείας (ΜΕΘ), και των χειρουργείων προβλέπεται στους πάγκους εργα-

σίας σε κάθε θέση εργασίας επίτοιχο φωτιστικό σώμα led ισχύος 1x18W (τοπικός 

φωτισμός). 

Η θέση, ο τύπος και το μέγεθος των φωτιστικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια και τις 

προδιαγραφές. 

 

6.5.4. Φωτισμός οδεύσεων διαφυγής 

Προβλέπεται φωτισμός οδεύσεων διαφυγής με τοποθέτηση ειδικών φωτιστικών σω-

μάτων με συσσωρευτή Νi-Cd με κατάλληλη σήμανση ανά περίπτωση στους ακόλου-

θους χώρους: 

 Σε εξόδους προς τον περιβάλλοντα χώρο 

 Σε διασταυρώσεις ή αλλαγές διευθύνσεων των διαδρόμων 

 Σε εξόδους χώρων συγκέντρωσης κοινού 
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 Σε κλιμακοστάσια 

 

6.5.5. Φωτισμός ασφαλείας 

Προβλέπεται φωτισμός ασφαλείας με τοποθέτηση συσσωρευτών Νi-Cd και χρόνο 

εκφόρτισης 1,5h στους ακόλουθους χώρους: 

 Στο ηλεκτροστάσιο, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσια    ανελκυστήρων – πυρόσ-

βεσης - ύδρευσης 

 Στα πλατύσκαλα των κλιμακοστασίων 

 Στους διαδρόμους και στον κεντρικό χώρο σίτισης 

Ο φωτισμός ασφαλείας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο κρίσιμου φωτισμού (Η/Ζ). 

6.5.6. Χειρισμός φωτισμού 

Ο χειρισμός (αφή-σβέση) των κυκλωμάτων φωτισμού θα γίνεται κυρίως μέσω τοπι-

κών διακοπτών απλών, κομμιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.  

Ο φωτισμός των διαδρόμων θα γίνεται ή τοπικά ή από την στάση αδελφής μέσω ρα-

γοδιακοτττών ή από το κέντρο ελέγχου. 

Ο φωτισμός των κλιμακοστασίων θα ελέγχεται από το κέντρο ελέγχου. 

Εξω από τους ψυκτικούς θαλάμους και τα εμφανιστήρια τοποθετούνται 

διακόπτες με ενδεικτική λυχνία που ειδοποιεί όταν τα φώτα είναι ανοικτά 

στους χώρους αυτούς. 

6.5.7.    Φωτισμός αδιάλειπτης λειτουργίας 

Για το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ενδεχόμενης διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος 

και τις ενεργοποίησης του Η/Ζ ο φωτισμός ειδικών χώρων γίνεται από σύστημα αδιά-

λειπτης λειτουργίας. 

Συγκεκριμένα τροφοδοτούνται αδιάλειπτα από UPS οι σκιαλυτικές λυχνίες που τοπο-

θετούνται στις αίθουσες επεμβάσεων και ενδοσκοπήσεων, οι ρευματοδότες κάθε 

Η/Υ, οι ρευματοδότες των στηλών οροφής στις αίθουσες επεμβάσεων και ενδοσκο-

πήσεων και οι ρευματοδότες (50%) σε κάθε κλίνη ανάνηψης και κλίνη εντατικής. 
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Επίσης από τα UPS τροφοδοτείται ο φωτισμός (30%) των φωτιστικών οροφής στους 

χώρους της ανάνηψης, των χειρουργείων και της μονάδας εντατικής θεραπείας. 

 

6.6.        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 

Σε κάθε χώρο θα εγκατασταθούν ρευματοδότες γενικής χρήσης για την εξυπηρέτηση 

μικρών φορτίων φωτισμού, μηχανημάτων και συσκευών. 

Οι ρευματοδότες είναι απλοί ή στεγανοί μονοφασικοί ή τριφασικοί 250V, 16Α 

(SCHUΚΟ). 

Σε κάθε κλίνη στους θαλάμους αντιστοιχούν τρεις ρευματοδότες. 

Στους χώρους της εντατικής θεραπείας σε κάθε κλίνη αντιστοιχούν είκοσι τέσσερις 

ρευματοδότες. 

Στους χώρους της ανάνηψης σε κάθε κλίνη αντιστοιχούν οκτώ ρευματοδότες. 

Στους χώρους αιμοκάθαρσης σε κάθε κλίνη αντιστοιχούν τέσσερις ρευματοδότες. 

Στους χώρους των χειρουργείων σε κάθε στήλη τοποθετούνται οκτώ ρευματοδότες. 

Επίσης στις αίθουσες επεμβάσεων τοποθετείται μεταξύ των άλλων και ένας τριφασι-

κός ρευματοδότης. 

Στους χώρους των εργαστηρίων τοποθετούνται ανά 1,5m πάγκου δυο ρευματοδότες 

απλοί και ένας τριφασικός. 

Στους χώρους των μηχανοστασίων, λεβητοστασίου - ψυχροστασίου, ηλεκτροστασίο-

υ, συνεργείων κ.λ.π. τοποθετούνται ρευματοδότες βιομηχανικού τύπου μονοφασικοί 

ή τριφασικοί με επαφές γείωσης για την τροφοδότηση μηχανημάτων και συσκευών με 

μεγάλη σχετικά ισχύ. 

Στους διαδρόμους τοποθετείται ένας ρευματοδότης κάθε 15m περίπου. 

Γενικά στους υγρούς χώρους (λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο, ηλεκτροστάσιο, μηχα-

νοστάσια, χώροι σίτισης, αποστείρωσης, εργαστήρια κ.λ.π. οι ρευματοδότες είναι 

στεγανοί. 
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Στα αποδυτήρια, χώρους υγιεινής – W.C. κοινού τοποθετείται και κατάλληλος αριθ-

μός στεγνωτήρων χεριών και ρευματοδότες ξυριστικής μηχανής στα αποδυτήρια - 

χώρους υγιεινής W.C. ανδρών. 

ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΛΙΝΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 

Η κονσόλα: 

• Θα είναι επίτοιχη, κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου. 

• Θα έχει μήκος 1,80 m και η βάση της θα απέχει 1,60 m από το δάπεδο. 

• Θα περιλαμβάνει τα φωτιστικά άμεσου και έμμεσου φωτισμού της κλίνης, το δια-

κόπτη του φωτιστικού άμεσου φωτισμού (ο διακόπτης έμμεσου φωτισμού θα τοποθε-

τείται στην είσοδο του χώρου), 3 ρευματοδότες, 2 λήψεις γειώσεων, 1 λήψη Τ, 1 λή-

ψη D, 1 λήψη TV, τη λήψη χειριστηρίου κλήσης αδελφής, 1 λήψη Ο2 και 1 λήψη Vac. 

Τα δίκτυα τροφοδότησης των φωτιστικών και των λήψεων θα κατέρχονται από την 

ψευδοροφή στην κονσόλα μέσα σε στοιχείο αλουμινίου και στη συνέχεια θα οδεύουν 

στην κονσόλα. Το κάθε είδος δικτύου στο στοιχείο και την κονσόλα θα οδεύει σε ιδιαί-

τερο διαμέρισμα. 

 

6.7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Η εγκατάσταση κίνησης θα περιλαμβάνει τις ηλεκτρικές παροχές των μηχανημάτων 

συσκευών και γενικά όλων των φορτίων που δεν ανήκουν στο δίκτυο φωτισμού-

ρευματοδοτών. 

Κάθε παροχή θα τροφοδοτείται ξεχωριστά με ιδιαίτερη γραμμή από τους πίνακες. 

Συγκεκριμένα με ιδιαίτερες παροχές τροφοδοτούνται τα μηχανήματα κλιματισμού, ε-

ξαερισμού, ανελκυστήρων, λεβητοστασίου, υδροστασίου, ιατρικών αερίων, εργαστη-

ρίων, ιατρικά μηχανήματα κ.λ.π. 

Οι ηλεκτρικές παροχές αυτές μπορούν επιλεκτικά να τοποθετούνται στην εφεδρεία. Η 

επιλογή θα γίνεται μέσω τηλεχειριζόμενου διακόπτη (ρελέ) από τον αντίστοιχο πίνακα 

αυτοματισμού. 
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6.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

6.8.1.    Γενικά 

Οι τροφοδοτικές γραμμές της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα οδεύουν σε σχάρες στην 

ψευδοροφή των διαδρόμων. 

Μέσα στους χώρους η εγκατάσταση θα είναι χωνευτή. 

Ειδικότερα ανάλογα με το είδος των τροφοδοτικών γραμμών και το χώρο  διέλευσης 

του δικτύου θα διαμορφώνεται όπως παρακάτω.         

Για το διάστημα όδευσης των γραμμών πάνω από τις κλίνες στους θαλάμους οι 

γραμμές βρίσκονται εντός της κονσόλας που φέρει τα φώτα και τους ρευματοδότες, 

όπως φαίνεται και στην αντίστοιχη λεπτομέρεια. 

6.8.2. Τροφοδοτικές Γραμμές Φωτισμού - Ρευματοδοτών 

Οι οδεύσεις των τροφοδοτικών γραμμών φωτισμού και ρευματοδοτών, γίνεται επί με-

ταλλικών σχαρών στη ψευδοροφή των διαδρόμων. 

Ο φωτισμός και οι ρευματοδότες τροφοδοτούνται από ανεξάρτητα κυκλώματα. 

Οι τροφοδοτικές γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών είναι H05VV-U(ΝΥΜ)   

3x1,5mm2 για το φωτισμό και H05VV-U(ΝΥΜ)3x2,5mm2 ή 5x4mm2 για τους ρευμα-

τοδότες κατά την όδευση τους επί των σχαρών. Εντός των χώρων οι οριζόντιες οδε-

ύσεις είναι χωνευτές μέσα σε πλαστικούς σωλήνες και οι κατακόρυφες χωνευτές μέ-

σα σε χαλυβδοσωλήνες καταλλήλων διαμέτρων. 

Τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών ασφαλίζονται στους πίνακες με μικροαυ-

τόματους 10 και 16Α (μονοφασικούς ή τριφασικούς) αντίστοιχα. 

Στους χώρους παραμονής ασθενών όπως προαναφέρθηκε οι γραμμές των ρευματο-

δοτών  θα τροφοδοτούνται μέσω μετασχηματιστών 230/230V και η απομόνωσή τους 

θα ελέγχεται από επιτηρητή μόνωσης.  

6.8.3. Τροφοδοτικές γραμμές κίνησης 

Οι τροφοδοτικές γραμμές των ηλεκτρικών παροχών της εγκατάστασης κίνησης οδεύ-

ουν επί μεταλλικών σχαρών στη ψευδοροφή των διαδρόμων και είναι χωνευτές μέσα 

σε πλαστικούς ή χαλυβδοσωλήνες σωλήνες στους εσωτερικούς χώρους. 
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Οι οδεύσεις στους υγρούς χώρους γίνονται σε χαλυβοδσωλήνες επί μεταλλικών 

σχαρών στην οροφή και σε σπιράλ χαλυβδοσωλήνες στο δάπεδο. 

Στο δώμα οι οδεύσεις γίνονται εντός χαλυβδοσωλήνων ενδοδαπέδια. 

Τα τροφοδοτικά καλώδια της εγκατάστασης κίνησης είναι διατομής όπως φαίνονται 

στα διαγράμματα των αντίστοιχων πινάκων. 

Θα ασφαλίζονται με μικροαυτόματους τους μονοφασικούς ή τριφασικούς για μικρά 

φορτία, με συντηκτικές ασφάλειες και διακόπτες τύπου ΡΑCCΟ για μεγαλύτερα. 

6.8.4. Τροφοδοτικά καλώδια πινάκων 

Τα τροφοδοτικά καλώδια των πινάκων από μερικούς σε γενικούς και από γενικούς 

προς Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης είναι τύπου J1VV-R(ΝΥΥ). 

Οι οριζόντιες οδεύσεις γίνονται σε σχάρες στην ψευδοροφή των διαδρόμων. 

Ολες οι κατακόρυφες οδεύσεις από τους ορόφους στο Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης 

θα γίνουν μέσω των οπών διέλευσης των καλωδίων-Ίσχυρών και ασθενών ρευμάτων 

όπως φαίνεται στα σχέδια. 

 

6.9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Για την τροφοδότηση των διαφόρων κυκλωμάτων φωτισμού, ρευματοδοτών και κίνη-

σης εγκαθίστανται πίνακες διανομής. 

Με κριτήρια τόσο χωροταξικά όσο και λειτουργικά οι πίνακες διανομής που θα εγκα-

τασταθούν διακρίνονται σε: 

 Γενικούς πίνακες διανομής, οι οποίοι εξυπηρετούν ορόφους. 

 Μερικούς πίνακες διανομής οι οποίοι εξυπηρετούν ειδικούς χώρους ή τμήματα 

(πτέρυγες θαλάμων, εργαστήρια, χειρουργεία,  κ.λ.π.). 

Αναλυτικά η ομαδοποίηση και η διάρθρωση των πινάκων φαίνεται στο μονογραμμικό 

διάγραμμα πινάκων. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως π.χ. πίνακες μονάδας αιμοκάθαρσης, γενικός αντι-

κονολογικού, πίνακες ΚΚΜ, ανελκυστήρων κ.λ.π. τα φορτία κίνησης ομαδοποιούνται 

και αποτελούν ιδιαίτερο πίνακα. 
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Στην εφεδρεία (Η/Ζ) εντάσσονται οι πίνακες των οποίων τα φορτία είναι απαραίτητα 

για τη στοιχειώδη τουλάχιστον λειτουργία του κτιρίου σε περίπτωση διακοπής της 

ΔΕΗ. 

Υπάρχει δυνατότητα κάθε εφεδρικός πίνακας (Η/Ζ) μερικός ή γενικός να τεθεί εκτός 

λειτουργίας με τηλεχειρισμό από το κέντρο ελέγχου αν έκτακτος λόγος το επιβάλλει ή 

να ενταχθεί στην εφεδρεία αν υπάρξει ανάγκη. 

Οι πίνακες φωτισμού είναι εφοδιασμένοι με ενδεικτικές λυχνίες και ρελέ διαρροής για 

προστασία από διαρροή ρεύματος. 

Επί πλέον οι πίνακες των μικροεπεμβάσεων είναι εφοδιασμένοι με μετασχηματιστή 

απομόνωσης. 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι γενικά μεταλλικοί χωνευτοί ή επίτοιχοι, στεγανοί ή μη 

ανάλογα με τη χρήση του κάθε χώρου. 

 

6.10. ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ 

6.10.1    Γενικά 

Σε χώρους που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς (κρίσιμοι χώροι) προβλέ-

πονται ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως επιβάλλεται από τους Γερμαντικούς 

κανονισμούς VDE 0107/6.81 ERRICHTEN UND PRUFEN VON ELEKTRISHEN AN-

LAGEN IN GENUZTEN RAUMEN. 

Στο κτίριο Ν2 προβλέπεται τέτοια εγκατάσταση μόνο για τα χειρουργεία (αίθουσα 

μικροεπεμβάσεων), αίθουσα εντατικής παρακολούθησης και αίθουσες ανάνηψης, 

ενώ για τους υπόλοιπους χώρους, που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς, θα 

τοποθετηθούν ηλεκτρικοί πίνακες με διακόπτες διαφυγής έντασης. 

6.10.2.  Διακόπτες διαφυγής έντασης 

(α)  Η προστασία με διακόπτη διαφυγής έντασης επιτυγχάνεται με την αυτόματη 

απομόνωση βλαβέντος τμήματος της εγκατάστασης αμέσως μόλις προκύψει επικίν-

δυνη τάση μεταξύ των προστατευομένων σωμάτων και της γης με την βοήθεια ειδι-

κού ηλεκτρονόμου έντασης (ΔΔΕ). 
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(β)  Ο ΔΔΕ αποκλείει την διατήρηση τάσης άνω των 24V σε αγώγιμα τμήματα της 

εγκατάστασης με διακοπή της τροφοδότησης σε όλους τους πόλους και σε χρόνο της 

τάσης, δεκάτων δευτερολέπτων, όταν το ρεύμα σφάλματος υπερβεί προκαθορισμένη 

τιμή. 

(γ)  Ο ΔΔΕ επιτρέπεται πάντοτε να εφαρμόζεται όταν σαν γείωση προστασίας εί-

ναι η άμεση γείωση. Οταν εφαρμόζεται η ουδετέρωση, ο ουδέτερος γεφυρώνεται με 

τον αγωγό γείωσης: στην περίπτωση αυτής τη ουδετέρωσης, όταν πληρούνται οι 

συνθήκες ουδετέρωσης, ο ΔΔΕ δεν αυξάνει ουσιωδώς την ασφάλεια της εγκατάστα-

σης έναντι επικίνδυνης τάσης επαφής. 

(δ)  Ετσι, ο ΔΔΕ εφαρμόζεται όταν: 

 - Δεν τηρείται η πρώτη συνθήκη ουδετέρωσης ή 

 - Τηρείται μεν η πρώτη συνθήκη αλλά είναι επιθυμητή (χωρίς να επιβάλ-

λεται από τον κανονισμό) η πρόσθετη προστασία έναντι τάσης επαφής, ή η 

προειδοποίηση για ύπαρξη διαρροών (που μπορεί να προκαλέσουν αλλιώς 

βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά). 

(ε)  Η απαιτούμενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται από την σχέση: 

  RΕ<24V/Ι   Ωhm 

 Όπου Ι: είναι ένταση διαρροής προς γη (σφάλμα).  

Τα χαρακτηριστικά του ΔΔΕ πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις: 

 1. Για κυκλώματα με προστασία έως 63Α πρέπει: 

  Ι < 0,03Α και ο χρόνος διακοπής κυκλώματος < 0,04 για Ι > 0,25Α 

 2. Για κυκλώματα με προστασία μεγαλύτερη από 63Α πρέπει: 

  Ι < 0.030Α και ο χρόνος διακοπής κυκλώματος < 0,3 για Ι > 1,5Α  

6.10.3.  Ισοδυναμικές συνδέσεις 

(α)  Για τους χώρους χειρουργείων επιβάλλεται η σύνδεση με τό σύστημα όλων 

των μεταλλικών τμημάτων, των οποίων η αντίσταση προς τον αγωγό γείωσης είναι 

μικρότερη από 2.4ΜΩhm και τα οποία βρίσκονται σε ζώνη 2,5m γύρω από την περι-

οχή, όπου βρίσκεται ο ασθενής. 
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(β)  Οι αγωγοί των ισοδυναμικών συνδέσεων κάθε χώρου θα συνδέονται σε συλ-

λεκτήριο ισοδυναμικό αγωγό που καταλήγει στον ηλεκτρικό πίνακα χώρου όπου και 

γεφυρώνεται με την μπάρα γείωσης. 

Το σύστημα ισοδυναμικών συνδέσεων γενικά γιά κάθε χώρο θα κατασκευάζεται ό-

πως πιό κάτω: 

• Στην ψευδοροφή και πλησίον της εισόδου κάθε χώρου θα τοποθετεί-

ται μπάρα γειώσεων 16 mm2 στην οποία θα συνδέονται τα μεταλλικά 

μέρη του χώρου (και οι κονσόλες κλινών στους θαλάμους Νοσηλεί-

ας) με ιδιαίτερο καλώδιο NYAF 1x6 mm2 για κάθε σημείο σύνδεσης. 

• Η μπάρα με καλώδιο NYAF 1x16 mm2 θα συνδέεται με τη μπάρα γε-

ιώσεων του πίνακα από ΔΕΗ - ΗΖ που τροφοδοτεί το χώρο. 

Γιά χώρους αιμοκάθαρσης: 

• Στην ψευδοροφή πλησίον της εισόδου κάθε χώρου θα τοποθετούνται 

2 μπάρες γειώσεων 16 mm2 η καθεμία. Στη μία θα συνδέονται οι γε-

ιώσεις των ρευματοδοτών που τροφοδοτούνται μέσω ΜΣ, με ιδιαίτε-

ρο καλώδιο 1x4 mm2 γιά κάθε θέσηαιμοκάθαρσης (και γιά τους 2 

ρευματοδότες που τροφοδοτούνται μέσω ΜΣ). Στην άλλη θα συνδέ-

ονται τα μεταλλικά μέρη του χώρου με ιδιαίτερο καλώδιο NYAF 1x6 

mm2 το καθένα. 

• Οι μπάρες με καλώδιο NYAF 1x16 mm2, θα συνδέονται μεταξύ τους 

και με τη μπάρα γειώσεων του πίνακα από ΔΕΗ - ΗΖ που τροφοδο-

τεί το χώρο. 

 

6.10.4.  Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS 

(α)  Υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) για ολόκ-

ληρο το νοσοκομείο σύμφωνα με τους κανονισμούς VDΕ 0107. 

(β)  Το σύστημα θα τροφοδοτεί μέσω ανεξαρτήτων πινάκων και καλωδιώ-

σεων τις σκιαλυτικές λυχνίες, τους ρευματοδότες των στηλών οροφής στις 

αίθουσες επεμβάσεων, ενδοσκοπήσεων τοκετών, το 50% των ρευματοδο-

τών κάθε κλίνης ανάνηψης, κλίνης εντατικής και θερμοκοιτίδων, τους ρευ-
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ματοδότες των Η/Υ καθώς και μέρος του φωτισμού (50%) των χώρων των 

χειρουργείων, ανάνηψης, θερμοκοιτίδων προώρων και ΜΕΘ. 

(γ)  Το σύστημα UPS απαρτίζεται από ανορθωτή/φορτιστή, μετατροπέα, 

συστοιχία συσσωρευτών μολύβδου 3ωρης εκφόρτισης και φόρτισης σύμ-

φωνα με. την χαρακτηριστική III, πίνακα τροφοδοσίας του UPS και πίνακα 

διανομής. Η ισχύς του συστήματος θα είναι 160ΚVΑ τριφασικής εισόδου και 

εξόδου 220/380V +1%, 50Ηζ +0,1%. 

(δ)  Η τροφοδοσία των τοπικών υποπινάκων των ιατρικών χώρων θα γίνεται 

μέσω μετασχηματιστών απομόνωσης 220/220V, και θα είναι κατάλληλοι για 

το ρεύμα εκκίνησης της εγκατάστασης. 

(ε)  Η μονάδα UPS θα τοποθετηθεί σε ιδιαίτερο χώρο στο υπόγειο όπως 

φαίνεται στα σχέδια. Εκεί προβλέπεται να εγκατασταθεί και η συστοιχία των 

συσσωρευτών. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο χώρο αυτό θα είναι αντι-

εκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

(στ)  Το σύστημα περιλαμβάνει και διάταξη ελέγχου - αναγγελίας στην 

οποία δείχνεται η κατάσταση λειτουργίας του UPS.    

   Η συγκρότηση του συστήματος και ο τρόπος τροφοδοσίας δείχνονται 

στο σχετικό διάγραμμα. 

(ζ)  Επίσης προβλέπεται τοπικός πίνακας συναγερμού και ενδείξεων για την 

αναγγελία σφαλμάτων προς γη, την λειτουργία των UPS, το σφάλμα UPS, 

με ενδείξεις οπτικές- ακουστικές και μπουτόν δοκιμής ελέγχου. 

Εγκαθίστανται δυο UPS (3φ-3φ) ισχύος 160ΚVΑ το καθένα σε παράλληλη λειτουργί-

α. 

 

6.11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

6.11.1.  Γενικά - Κανονισμοί 

Ο εξωτερικός φωτισμός θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις τους κανονισ-

μούς των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τις συστάσεις του Υπουργείου Περιβάλλον-

τος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. 
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Η εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού περιλαμβάνει: 

(α)   Το  φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου (δρόμοι,  χώρος στάθμευσης                                    

οχημάτων, είσοδος). 

(β)  Το φωτισμό της περίφραξης  

(γ)  Το φωτισμό των εσωτερικών πεζοδρόμων 

6.11.2. Τύποι φωτιστικών σωμάτων 

Προβλέπονται τα παρακάτω φωτιστικά σώματα: 

Φωτιστικά σώματα βραχίονα με ένα λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύ-

ος 150W. Τα φωτιστικά αυτά τοποθετούνται σε τσιμεντένιους στύλους ύψους 6μ για 

το φωτισμό των δρόμων και για το φωτισμό των χώρων στάθμευσης και εισόδου. 

Η θέση και ο τύπος των φωτιστικών σωμάτων δίνεται στα σχέδια και τις προδιαγρα-

φές. 

6.11.3. Ηλεκτρικό δίκτυο 

Ολόκληρος ο εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου τροφοδοτείται από τον πίνακα εξωτε-

ρικού φωτισμού που προβλέπεται να εγκατασταθεί στο χώρο του Γενικού Πίνακα 

Χαμηλής Τάσης. 

Τα κυκλώματα τροφοδότησης των φωτιστικών σωμάτων προβλέπονται με καλώδια 

υπόγεια J1VV-R (ΝΥΥ) 4x10mm2. 

Τα καλώδια ασφαλίζονται με μονοφασικούς μικροαυτόματους ασφαλειοδιακόπτες 

ανά φάση ώστε αφ'ενός μεν να είναι δυνατή η αφή και η σβέση των φωτιστικών σω-

μάτων σε κάθε φάση χωριστά, αφ'ετέρου δε αν κάτι συμβεί να μην σβύνουν όλα τα 

φωτιστικά της γραμμής. 

Τα υπόγεια καλώδια θα οδεύουν μέσα σε χαντάκια σύμφωνα με τα σχέδια. Στα σημε-

ία αλλαγής διεύθυνσης, και στις διαβάσεις δρόμων θα κατασκευασθούν , φρεάτια διέ-

λευσης και διακλάδωσης καλωδίων, τα δε καλώδια που οδεύουν κάτω από τους 

δρόμους θα οδεύουν μέσα σε τσιμεντένιους αγωγούς. 

Από τα ακροκιβώτια των στηλών θα αναχωρούν μετά την παρεμβολή καταλλήλων 

ασφαλειών 10Α. Οι γραμμές τροφοδότησης του ακροκιβωτίου του στύλου με το φω-
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τιστικό σώμα θα συνδέονται με καλώδιο H05VV-U(ΝΥΜ) 3x1,5mm2 και με τη γείωση 

με γυμνό χάλκινο αγωγό 6mm2. 

Για την γείωση της εγκατάστασης του φωτισμού δρόμων και πεζοδρόμων προβλέπε-

ται γυμνός αγωγός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2 ο οποίος θα εγκατασταθεί 

στο έδαφος σε βάθος 0,7m και θα οδεύει παράλληλα προς το τροφοδοτικό καλώδιο 

των ιστών. 

Το ακροκιβωτιο κάθε ιστού θα γειώνεται πάνω στον αγωγό γείωσης μέσω γυμνού 

χάλκινου αγωγού μονόκλωνου διατομής 6mm2. 

6.11.4.  Χειρισμοί φωτιστικών σωμάτων 

Ο χειρισμός όλων των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται με τοπικούς διακόπτες χει-

ρισμού από τον πίνακα σύμφωνα με τα σχέδια. 

Το άναμμα και το σβήσιμο θα γίνεται αφ'ενός μεν χειροκίνητα από τον πίνακα αλλά 

και μέσω χρονοδιακόπτη. 

Στον πίνακα θα τοποθετηθεί χρονοδιακόπτης ο οποίος θα ελέγχει το άναμμα και το 

σβήσιμο των φωτιστικών του δρόμου ώστε να μην είναι όλα πάντοτε αναμμένα. 

Η συνδεσμολογία του χρονοδιακόπτη δείχνεται στο διάγραμμα του πίνακα εξωτερι-

κού φωτισμού. 

6.12.  Σύστημα γειώσεων – ισοδυναμικεσ συνδεσεισ 

6.12.1. Γενικά 

Στόχος του συστήματος γειώσεων είναι όπως όλα τα μεταλλικά στοιχεία του κτηρίου 

να αποτελέσουν κατά το δυνατόν ισοδυναμική επιφάνεια. 

Προβλέπεται ένα ενιαίο σύστημα γείωσης τόσον για την ηλεκτρική εγκατάσταση όσον 

και για την εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας του κτηρίου. 

6.12.2. Κεντρικές Γειώσεις 

Προβλέπεται η κατασκευή θεμελειακής γείωσης από γαλβανισμένη χαλυβδοταινία 

30x3.5mm. Η ταινία θα οδεύει σε στρώση γκρό-μπετόν σύμφωνα με τον κανονισμό 

ΕΛΟΤ HD 384 περιμετρικά της θεμελείωσης αλλά και με εγκάρσιες συνδέσεις. 
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Σε περίπτωση που με την θεμελειακή γείωση δεν επιτευχθεί αντίσταση γειώσεως 

μικρότερη του 1Ωhm θα τοποθετηθούν πρόσθετα ηλεκτρόδια που θα συνδεθούν με 

το σύστημα της θεμελειακής γείωσης. 

Προβλέπεται ανεξάρτητη γείωση (τρίγωνο γείωσης) για τις εγκαταστάσεις ασθενών 

ρευμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα κατασκευασθούν ανεξάρτητες μπάρες γείωσης ε-

ξοπλισμού στους χώρους κέντρου ελέγχου και τηλεφωνικού κέντρου που θα συνδε-

θούν με το παραπάνω τρίγωνο γείωσης. 

6.12.3 Γειώσεις Υποσταθμού 

Για την γείωση όλων των μεταλλικών μερών του Υποσταθμού, θα εγκατασταθεί πε-

ριμετρική γυμνή χάλκινη ταινία γείωσης 30 x 3.5mm και σε ύψος 40cm από το δάπε-

δο, για την γείωση όλων των μεταλλικών μερών. Η στήριξη της ταινίας γίνεται με ειδι-

κά στηρίγματα ανά 60 cm. Η ταινία γείωσης, θα συνδεθεί στην μπάρα γείωσης του 

υποσταθμού. Η μπάρα αυτή θα συνδεθεί με την θεμελειακή γείωση του κτηρίου. Ειδι-

κότερα στην χάλκινη ταινία γείωσης, συνδέονται: 

• Τα σημεία γείωσης των μεταλλικών μερών του κάθε μετασχηματιστή 

• Τα σημεία γείωσης των μεταλλικών μερών του ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους 

• Τα σημεία γείωσης και οι βάσεις στηρίξεως των ακροκιβωτίων 

• Τα μεταλλικά μέρη των πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης 

• Τα μεταλλικά κουφώματα και το ισοδυναμικό πλέγμα των δαπέδων 

• Κάθε άλλη μεταλλική κατασκευή που υπάρχει στον χώρο του υποσ-

ταθμού 

Η σύνδεση της ταινίας με τις μεταλλικές πόρτες γίνεται στην κάσα, το δε κινητό φύλλο 

συνδέεται με εύκαμπτη ταινία χαλκού. 

Επίσης στα δάπεδα των χώρων αυτών και πρίν αυτά επιστρωθούν θα εγκατασταθεί 

δομικό πλέγμα βρόχων (πλέγμα Δάριγκ), το οποίο ανά 1.5 - 2.0m, θα συνδεθεί με 

την παραπάνω ταινία γείωσης. 

Η γείωση του ουδετέρου κόμβου του κάθε μετασχηματιστή και του Η/Ζ προβλέπεται 

να γίνει στην θεμελειακή γείωση. 
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Στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ), θα υπάρχει ξεχωριστή μπάρα, από την 

οποία θα αρχίζει το δίκτυο γειώσεων των μεταλλικών μερών της ηλεκτρικής εγκατάσ-

τασης, δηλ. με την μπάρα αυτή θα συνδέεται ο αγωγός γείωσης κάθε καλωδίου τρο-

φοδότησης που θα αναχωρεί από τον ΓΠΧΤ, στην συνέχεια μέσω των πιο πάνω α-

γωγών θα γειώνονται όλοι οι πίνακες και οι υποπίνακες και τελικά από αυτούς μέσω 

ιδιαίτερου αγωγού για κάθε κύκλωμα, θα γειώνονται οι διάφορες συσκευές της εγκα-

τάστασης. Η μπάρα γείωσης του Γ.Π.Χ.Τ. θα συνδεθεί στην μπάρα γείωσης του Υ-

ποσταθμού. 

Οι αντιστάσεις γείωσης για κάθε σύστημα θα είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κα-

νονισμούς και τις οδηγίες της Δ.Ε.Η. 

6.12.4. Εσωτερικό δίκτυο γειώσεων προστασίας 

Το δίκτυο γείωσης στο εσωτερικό του κτηρίου αρχίζει από το ζυγό γείωσης του γενι-

κού πίνακα χαμηλής τάσης. 

Ολες οι τροφοδοτικές γραμμές των διαφόρων πινάκων περιλαμβάνουν και αγωγό γε-

ίωσης που συνδέεται με το ζυγό γείωσης του. 

Ο παραπάνω αγωγός γείωσης έχει την αυτή διατομή με τον ουδέτερο της τροφοδοτι-

κής γραμμής κάθε μερικού πίνακα και είτε οδεύει παράλληλα με αυτή είτε περιλαμβά-

νεται στο ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσης και τον ουδέτερο. 

Ολα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται 

υπό τάση γειώνονται. 

Ολα τα κυκλώματα φωτισμού και κίνησης (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις μηχανημά-

των και συσκευών) φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γείωσης, ακόμη και στην περίπ-

τωση που οι καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά αντικείμενα. 

Ο αγωγός γείωσης είναι της αυτής διατομής με τον αγωγό του ουδέτερου και θα το-

ποθετηθεί στον ίδιο σωλήνα ή περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγο-

ύς φάσης και τον ουδέτερο. 

6.12.5.  Γειώσεις ιατρικών χώρων 

Στους ιατρικούς χώρους σύμφωνα με το VDΕ 107 όλα τα μεταλλικά μέρη π.χ. πλαί-

σια θυρών και παραθύρων, σωληνώσεις αερίων και νερού, ορθοστάτες γυψότοιχων, 
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θερμαντικά σώματα, αγώγιμα δάπεδα, ιατρικός εξοπλισμός κλπ., θα συνδεθούν σε 

ξεχωριστή μπάρα εξίσωσης δυναμικού. Η μπάρα θα συνδέεται στον πίνακα της πε-

ριοχής σε ιδιαίτερο ζυγό γείωσης ανεξάρτητο από τον ζυγό της ηλεκτρικής γείωσης ο 

οποίος θα καταλήγει στην θεμελιακή γείωση. 

Η διατομή των αγωγών του συστήματος εξίσωσης θα είναι 4 mm2 

Στους ευαίσθητους ιατρικούς χώρους δεν επιτρέπεται εμφάνιση τάσεων μεγαλύτερη 

των 24 V. 

Οι αγωγοί σε περίπτωση που οδεύουν στα δάπεδα πάνω από την πλάκα θα είναι 

γυμνοί μέσα στο γκρό-μπετόν. 

Σημειώνεται ότι τα καλώδια γείωσης θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστή σωλήνα από 

PVC 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εκτός από τις τεχνικές προ-

διαγραφές και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να 

βεβαιώνουν αυτές τις προδιαγραφές όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμά-

των. 

Όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι της 

απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας και θα είναι πλήρεις με την επί τόπου ερ-

γασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο, τις δοκιμές και παράδοση σε πλή-

ρη και κανονική λειτουργία. 
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7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Οριστική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων της 
προσθήκης του κτιρίου Ν2 στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

Για την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης των Η/Μ Εγκαταστάσεων ελήφθησαν 
υπόψη: 

 Η εγκεκριμένη Προμελέτη μετά των παρατηρήσεων αυτής 
 Η Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη 
 Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος τεύχο-

υς 
 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου έχουν μελετηθεί με κριτήρια: 

 Την ασφάλεια, αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
 Την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. 
 Την ευελιξία και προσαρμογή σε πιθανές αναδιατάξεις των χώρων. 
 Την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας του κτιρίου σε περίπτωση διακοπής 

των δικτύων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. 
 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται αντίστοιχα: 

 Η εγκατάσταση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, η χρήση υλικών ανθεκτι-
κών σε λειτουργία κάτω από δυσμενείς συνθήκες και η πλήρης θερμομόνωση 
του κτιρίου 

 Η όδευση όλων των δικτύων των εγκαταστάσεων σε επισκέψιμα κανάλια ώστε 
να είναι επιθεωρήσιμα. 

Κανονισμοί 

Η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου έχει βασισθεί στα 
αναφερόμενα: 

α.  Στο τεύχος "Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Νοσοκομεί-
ων" – Γ΄ Εκδοση / Ιούλιος 2001 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

β. Στον Κτιριοδομικό Κανονισμό   
 
Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω: 

 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
Ε.10716/420/50 Υπ. Δημοσίων Έργων. 

 Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Υπ. Απ. 69269/5387/25.10.90 
κ.λ.π.). 

 Πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με θέματα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 
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Στις περιπτώσεις που οι προηγούμενοι κανονισμοί δεν καλύπτουν το θέμα χρησιμο-
ποιούνται κανονισμοί προηγμένων τεχνικά χωρών.  

Αναλυτικότερα εφαρμόζονται οι παρακάτω κανονισμοί /οδηγίες : 

Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 
> Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών 
> EIA / TIA - 568 Α  
> EIA / TIA - 568 B.1, B.2, B.3  
> ISO / EC 11801-2000 
> CENELEC EN 50173, EN 50174 
> IEC 60604-7 
> TBS 67, TBS 95, TBS 97 
> EIA / TIA 606 
> EIA / TIA 604 
> NFPA 72E 
> ANSI / NFPA 70-1999 
> ANSI / NFPA 5 
> ANSI / NFPA 101 
> Κοινοτική οδηγία ΕΝ 60849 Περί απαιτήσεων συστημάτων ανακοινώ-
σεων. 

 
 
Τέλος σε κάθε περίπτωση για την εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών, μηχανημά-
των και οργάνων, θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι οδηγίες του κατασκευαστή. 

Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις Διατάξεις των αναφερομένων πα-
ραπάνω, η μελέτη έχει βασισθεί στους Ελληνικούς Κανονισμούς, καθώς και στις Τεχ-
νικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε., όπου δε αυτοί δεν καλύπτουν το θέμα χρησιμοποιούνται 
κανονισμοί προηγμένων τεχνικά χωρών. 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η εγκατάσταση Ασθενών Ρευμάτων περιλαμβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 

 Την τηλεφωνική εγκατάσταση (voice) - εγκατάσταση μετάδοσης, μεταβίβασης 
στοιχείων (data) 

 Την εγκατάσταση κεντρικής κεραίας ραδιοφωνίας - τηλεόρασης  
και διανομής σήματος 

 Την εγκατάσταση ρολογιών 
 Την εγκατάσταση κλήσης αδελφής 
 Την εγκατάσταση ενδοεπικοινωνίας 
 Την μεγαφωνική εγκατάσταση 
 Την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) 
 Την εγκατάσταση ελέγχου πρόσβασης (ACCESS CONTROL) 
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7.2. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (VOICΕ)            
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DΑΤΑ) 

Η τηλεφωνική εγκατάσταση εξασφαλίζει την μετάδοση φωνής είτε για ενδοεπικοινω-
νία εντός του Νοσοκομείου,  είτε για τηλεπικοινωνία εκτός του Νοσοκομείου και την 
σύνδεση των χρηστών με το εθνικό και το διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο. 

Προβλέπεται να εγκατασταθεί πλήρες δίκτυο δομημένης καλωδίωσης φωνής - data 
κατηγορίας 6 full ethernet, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ΕΙΑ/ΤΙΑ, το οποίο 
προβλέπεται να εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες τηλεφωνικής επικοινωνίας, όσο και τις 
ανάγκες επικοινωνίας υπολογιστών, μεταφοράς εικόνας κ.λ.π. 

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μεγάλης ποικιλίας τερματικών συσκευών 
και τηλεφώνων, παρέχει μεγάλη ευελιξία στην επέκταση και αλλαγή χρήσης, στην με-
τακίνηση των θέσεων εργασίας και μεγάλη ευκολία σύνδεσης καινούργιων μηχανη-
μάτων. Ολες οι αλλαγές γίνονται από τους κατανεμητές με καλώδια διασύνδεσης 
(Path Cords). 

Η εγκατάσταση τηλεφώνων - data παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης φωνής και 
δεδομένων (data) και περιλαμβάνει: 

 Τον κεντρικό κατανεμητή τηλεφώνων  
 Τον κεντρικό κατανεμητή data  
 Τους τοπικούς κατανεμητές τηλεφώνων - data  
 Το τηλεφωνικό κέντρο  
 Τις τηλεφωνικές συσκευές  
 Τις τηλεφωνικές λήψεις  
 Τις λήψεις (φωνή & data) τύπου RJ-45. 

 
 

Για το εξεταζόμενο κτίριο του Νοσοκομείου τοποθετείται μια λήψη τηλεφώνου και μία 
data σε κάθε:  

 θέση εργασίας εξεταστηρίου, 
 θέση εργασίας γραφείου,  
 θέση εποπτείας ασθενών, 
 στάση αδελφών,  
 2 κλίνες ασθενών, 
 αίθουσα επεμβάσεων, ενδοσκοπήσεων (σε στήλη οροφής) 
 θέση γραφείου εξεταστηρίου, 
 βιβλιοθήκη-αρχείο,  
 ηλεκτροστάσιο 

 

7.2.1.    Περιγραφή τηλεφωνικού συστήματος 

Οι λήψεις των τηλεφώνων και των δεδομένων θα είναι 8 επαφών σύμφωνα με το 
πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568 Α cat 6. 

Κάθε λήψη RJ-45 συνδέεται με το τηλεπικοινωνιακό κιβώτιο (τοπικό κατανεμητή τη-
λεφώνων- data) του κάθε ορόφου(Rack19") με καλώδιο UTP CAT6, 4 ζευγών. 
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Η μορφή του τηλεφωνικού δικτύου (voice) και του δικτύου μεταφοράς δεδομένων 
(data) προβλέπεται να είναι ακτινωτή. 

Σε κάθε όροφο προβλέπονται τοπικοί κατανεμητές τηλεφώνων - data οι θέσεις των 
οποίων φαίνονται στα σχέδια κατόψεων. 

Στο υπόγειο στο χώρο του κέντρου τοποθετείται ο κεντρικός κατανεμητής data με όλα 
τα απαιτούμενα ενεργά στοιχεία, path panels, hubs κ.λ.π. και ο κεντρικός κατανεμη-
τής τηλεφώνων με όλα τα απαιτούμενα ενεργά στοιχεία, path panels κ.λ.π. 

Ο τρόπος διανομής της εγκατάστασης τηλεφώνων - data δείχνεται στα αντίστοιχα 
σχέδια κατόψεων. 

7.2.1.2   Κατανεμητές 

Θα τοποθετούνται οι τοπικοί κατανεμητές (1 γιά κάθε τμήμα) και ο κεντρικός. 

Κάθε τοπικός κατανεμητής θα συνδέεται μέσω του οριζόντιου δικτύου με τις λήψεις 
(τηλεφώνων και data) και μέσω του κατακόρυφου δικτύου με τον κεντρικό κατανεμη-
τή. 

Σε τοπικό κατανεμητή, εφ' όσον το ολικό μήκος του δικτύου (κατακόρυφου και ορι-
ζόντιου) από τον κεντρικό κατανεμητή μέχρι την πιό απομακρυσμένη λήψη (από τον 
τοπικό κατανεμητή): 

 είναι μικρότερο των 90 m, το κατακόρυφο δίκτυο data θα καταλήγει σε patch 
panels (pp) από τα οποία στη συνέχεια θα γίνεται η μικτονόμηση με τα pp σύν-
δεσης του οριζόντιου δικτύου, 

 είναι μεγαλύτερο των 90 m, το κατακόρυφο δίκτυο data θα καταλήγει σε hub 
από το οποίο στη συνέχεια θα γίνεται η μικτονόμηση προς τα pp σύνδεσης του 
οριζόντιου δικτύου. 

 Σε τοπικό κατανεμητή το κατακόρυφο δίκτυο τηλεφώνων θα καταλήγει σε pp 
από τα οποία στη συνέχεια θα γίνεται η μικτονόμηση με τα pp του οριζόντιου 
δικτύου. 

Καθε τοπικός κατανεμητής θα απέχει από την πιό απομακρυσμένη λήψη που τροφο-
δοτεί το πολύ 90 m. 

Θα χρησιμοποιούνται pp πλάτους 19" και θέσεων 16 και 24 ύψους 1U, καθώς και 32 
και 48 θέσεων ύψους 2U (1U = 2,7 cm περίπου). 

Οι συνδέσεις των pp θα γίνονται: 

 σφηνωτού τύπου με το κατακόρυφο ή το οριζόντιο δίκτυο, 
 με patch cords μεταξύ τους 

 
Ο κεντρικός κατανεμητής θα συνδέεται με: 

 τους τοπικούς κατανεμητές (μέσω των κατακόρυφων δικτύων), 
 τους κεντρικούς υπολογιστές, 
 το τηλεφωνικό κέντρο. 

 
Στον κεντρικό κατανεμητή θα υπάρχουν: 

 hubs γιά σύνδεση του κατακόρυφου δικτύου data με τους υπολογιστές, 
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 pp γιά μικτονόμηση των καλωδίων από το τηλεφωνικό κέντρο με τα καλώδια 
του κατακόρυφου δικτύου τηλεφώνων. 
 

Οι κατανεμητές θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568 A cat 6 και θα έχουν 
πλάτος 600 mm ύψος τουλάχιστο διπλάσιο του ολικού ύψους των pp που περιέχουν 
και βάθος κατάλληλο γιά την τοποθέτηση στοιχείων 19". 

7.2.1.3   Δίκτυα 

Τα οριζόντιο δίκτυο θα κατασκευασθεί από καλώδια UTP ή FTP cat 6, 4 ζευγών, με 
αντιστοιχία 1 καλώδιο σε κάθε λήψη. 

Το κατακόρυφο δίκτυο data θα κατασκευασθεί από καλώδια: 

 οπτικής ίνας όταν συνδέει hubs του κεντρικού κατανεμητή με hubs τοπικών.  
 UTP ή FTP cat 5, 25 ζευγών, όταν συνδέει pp του κεντρικού κατανεμητή με pp 

τοπικών.  
Ο αριθμός των καλωδίων του κατακόρυφου δικτύου θα είναι κατά 30% μεγαλύτερος 
από τον απαιτούμενο. 

Σημειώνεται ότι τα καλώδια FTP θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις απαιτήσεων 
γιά αυξημένη προστασία των σημάτων από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβάσεις (όπως 
γιά τροφοδότηση λήψεων χώρων όπου για καθαρισμό του αέρα κλιματισμού τους 
χρησιμοποιούνται φίλτρα S ή R). 

Το κατακόρυφο δίκτυο τηλεφώνων θα κατασκευασθεί από καλώδια UTP cat 6, 25 
ζευγών, με συνολικό αριθμό ζευγών όλων των καλωδίων διπλάσιο του αριθμού των 
λήψεων των τηλεφώνων. 

Το 0,5 του αριθμού των ζευγών θα μικτονομούνται με τα καλώδια που τροφοδοτούν 
τις λήψεις (1 ζεύγος σε κάθε καλώδιο) και τα υπόλοιπα θα παραμένουν εφεδρικά. 

7.2.1.4.    Τηλεφωνικό κέντρο 

Στο Νοσοκομείο είναι εγκαταστημένο αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο σύγχρονης ηλεκ-
τρονικής τεχνολογίας, με δυνατότητα επέκτασης της ικανότητας του σε εσωτερικές 
συνδέσεις των υπαρχουσών αρχικά (με την προσθήκη modules). 

Στην πλήρη ανάπτυξή του το τηλεφωνικό κέντρο θα έχει: 

 εσωτερικές γραμμές ίσες με τον αριθμό των κλινών του Νοσοκομείου, 
 εξωτερικές γραμμές ίσες με το 15% του αριθμού των κλινών του Νοσοκομείου, 
 δυνατότητα για αριθμό ταυτοχρόνων συνδιαλέξεων ίσο με το 15% του αριθμού 

των κλινών του Νοσομομείου. 
Προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόματου ηλεκτρονικού κέντρου με δυνατότητα σύνδε-
σης 320 εσωτερικών συσκευών, χωρητικότητας 50 εξωτερικών γραμμών πόλεως 
(ΟΤΕ) εισερχόμενης - απερχόμενης κατεύθυνσης, και δυνατότητα 50 ταυτόχρονων 
συνδιαλέξεων  

Με το τηλεφωνικό κέντρο θα επιτυγχάνεται: 

(α)  Δυνατότητα επικοινωνίας κατόχου συσκευής με οποιοδήποτε άλλο κά-
τοχο συσκευής μέσα στο Νοσοκομείο. 

(β)  Δυνατότητα επικοινωνίας οποιουδήποτε κατόχου συσκευής για επικοι-
νωνία με το εξωτερικό δίκτυο, απ'ευθείας ή μέσω των χειριστριών. Το ποιος 
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θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με το εξωτερικό δίκτυο χωρίς την με-
σολάβηση χειρίστριας θα μπορεί να καθορίζεται και να αλλάζει. Συσκευές 
που έχουν την δυνατότητα εξωτερικής κλήσης θα μπορούν να ταξινομηθούν 
σε δικαιούχες αστικών και υπεραστικών και διεθνών. 

(γ)  Δυνατότητα φιλτραρίσματος της επικοινωνίας μεταξύ γραμματείας - διε-
υθυντή ή γραμματείας υπηρεσίας προς τους γιατρούς της υπηρεσίας. 

(δ)  Πρόγραμμα νυχτερινής λειτουργίας μέσω ενός σταθμού μεταγωγής. Το 
πρόγραμμα αυτό θα προσδιοριστεί σε συνάρτηση με την εσωτερική οργά-
νωση του Νοσοκομείου. 

(ε)  Το Τ/Κ θα κάνει καταγραφή των εξωτερικών κλήσεων ανά συσκευή. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι εφοδιασμένο με πρόγραμμα λειτουργίας, αυτοέλεγχου 
και μέτρησης της κίνησης του τηλεφωνικού κέντρου. Θα πρέπει να αποθηκεύει και να 
αποδίδει σε τακτικά χρονικά διαστήματα στοιχεία για την χρήση διαφόρων δυνατοτή-
των ώστε με βάση τα στοιχεία αυτά να πραγματοποιούνται αλλαγές στο πρόγραμμα 
λειτουργίας. Η επέμβαση στο πρόγραμμα λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται χωρίς να 
διακόπτεται η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.  

Οι λοιπές αναγκαίες δυνατότητες του Τ/Κ φαίνονται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγ-
ραφή. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα εγκατασταθεί στο χώρο της γραμματείας - πληροφορίες 
στο ισόγειο. 

7.2.1.5      Καρτοτηλέφωνα 

Πλην του τηλεφωνικού κέντρου θα εγκατασταθούν σε σημεία προσιτά στο κοινό καρ-
τοτηλέφωνα. 

Τα καρτοτηλέφωνα θα έχουν ιδιαίτερους κατανεμητές και δίκτυα από οποιαδήποτε 
άλλα. 

Τα δίκτυα θα κατασκευασθούν από καλώδια UTP cat 5, 4 ζευγών. 

Λήψεις καρτοτηλεφώνων θα τοποθετούνται σε: 

 κεντρική είσοδο 
 αναμονές κοινού 

 

7.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ  

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

7.3.1.   Γενικά-Λήψεις 

Λήψεις τηλεόρασης θα τοποθετούνται σε:    . 

 χώρους κλινών πλην ανάνηψης και χώρου κλινών εντατικής, 
 καθιστικά προσωπικού, 
 αναμονές, 
 εστιατόριο, 
 αίθουσα συγκεντρώσεων, 
 εστιατόριο, 
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 μπαρ 
 υπνοδωμάτια προσωπικού 

7.3.2.    Περιγραφή 

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α)  Την κεντρική κεραία  

(β)  Τις ενισχυτικές διατάξεις  

(γ)  Τις καλωδιώσεις  

(δ)  Τους διακλαδωτήρες  

(ε)  Τους κεραιοδότες (πρίζες) 

Η όλη εγκατάσταση μελετήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ένταση του σήματος και 
για την περιοχή VHF και την περιοχή UHF να βρίσκεται εντός προκαθορισμένων ο-
ρίων ώστε να διασφαλίζεται ορθή λήψη. 

Η κεντρική κεραία τοποθετείται στο δώμα. Απ' αυτήν ξεκινά το ομοαξονικό καλώδιο 
που τροφοδοτεί τον κύριο ενισχυτή. Αυτός τοποθετείται επίτοιχα στον όροφο. Απ' αυ-
τόν ξεκινούν οι κατακόρυφες στήλες τροφοδοσίας των κεραιοδοτών, των ορόφων της 
νοσηλείας καθώς επίσης και οι κλάδοι τροφοδοσίας των κυκλωμάτων των λοιπών 
ορόφων. 

Οι διακλαδωτήρες (splitters) και διανεμητές (tap offs) επιλέγονται μέχρι 4 εξόδων. 

Από 1 έξοδο διανεμητή θα τροφοδοτούνται το πολύ μέχρι 2 λήψεις (ο διανεμητής θα 
έχει δυνατότητα τροφοδότησης ολικό μέχρι και 8 λήψεις). 

Η επιλογή των ενισχυτών και ο σχεδιασμός του δικτύου γίνεται έτσι ώστε για σήμα 
στην αρχή του δικτύου και πριν από τον κεντρικό ενισχυτή το ελάχιστο αποδεκτό (60 
db), σε κάθε λήψη να φθάνει σήμα 60 - 84 db (Σημειώνεται ότι η ενίσχυση του σήμα-
τος από τον ενισχυτή θα χρησιμεύει γιά αντιστάθμιση των απωλειών του δικτύου και 
όχι γιά τη βελτίωση του σήματος που δέχεται η κεραία). 

Η απόσβεση σήματος στα διάφορα εξαρτήματα επιλέγεται σύμφωνα με τον πιό κάτω 
πίνακα (οι τιμές του πίνακα είναι οι μέσοι όροι των τιμών που ισχύουν γιά τους διά-
φορους τύπους εξαρτημάτων που υπάρχουν, γιά μέση συχνότητα σήματος 800 
mHz): 

Εξάρτημα Απόσβεση (db) 

•   Ομοαξονικό καλώδιο μήκους 1 m 0,2 

•   Μικτής 12 

•   Διακλαδωτήρας:  

•   2 εξόδων 5 

•   3 ή 4 εξόδων 8 

•   Διανεμητής:  

•   σε διέλευση 1 ή 2 (1) 

•   σε διακλάδωση 10 ή 15 ή 20 (1) 
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•   Λήψη TV:  

•   ενδιάμεση:  

•   σε διέλευση 1 ή 2 (1) 

•   σε διακλάδωση 12 

•   τερματική (σε διακλάδωση) 1 ή4(1) 

(1) Η απόσβεση με την οποία επιλέγεται το εξάρτημα α-
ναγράφεται στα σχέδια της μελέτης. 

Ο ενισχυτής θα έχει απολαβή 90dΒ. 

Ο ενισχυτής θα τροφοδοτείται με ρεύμα 220V/50Ηz, θα είναι δε κατάλληλος για ενίσ-
χυση σημάτων ραδιοφώνου FΜ και δυο ζωνών τηλεόρασης (VHF και UHF). 

Οι χρησιμοποιούμενοι κεραιοδότες θα είναι δύο τύπων, ο ενδιάμεσος και ο τερματι-
κός. Ολοι οι κεραιοδότες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση. 

Οι λήψεις ΤV φαίνονται στα σχέδια. 

 

7.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 

7.4.1. Γενικά 

Ρολόγια θα τοποθετούνται: 

 Κοινά με λεπτοδείκτη σε:  
 διαδρόμους (κατά προτίμηση 2 όψεων με απόσταση μεταξύ τους 30 m),  
 φαρμακείο, 
 διαγνωστικά εργαστήρια,  
 χώρο κλινών αιμοκάθαρσης.  

 Στεγανά με λεπτοδείκτη σε:  
 πλυντήριο, μαγειρείο, 
 κεντρική αποστείρωση  

 Κοινά με λεπτοδείκτη, δευτερολεπτοδείκτη και χρονόμετρο σε:  
 αίθουσες επεμβάσεων,  
 αίθουσες ενδοσκοπήσεων,  
 ανάνηψη, 
 χώρο κλινών εντατικής. 

 Σήμανσης καρτών σε: 
 εισόδους προσωπικού.  

Χρησιμοποιούνται ρολόγια ανολογικού τύπου διαμέτρου 25 - 30 cm.  

Τα ρολόγια τοποθετούνται με δύο κριτήρια: 

(α)  Η απόσταση μεταξύ τους να είναι 25 μέτρα περίπου. 

(β)  Σε κάθε διάδρομο να υπάρχει ένα ρολόϊ ώστε η ανάγνωση της ώρας να 
είναι ευχερής χωρίς μεγάλες μετακινήσεις. 

Τα δευτερεύοντα ρολόγια που τοποθετούνται είναι συνήθως διπλής όψεως.  
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Τα ρολόγια που τοποθετούνται είναι κατάλληλα και για ανάρτηση από την οροφή και 
για ανάρτηση από τοίχο. 

7.4.2. Περιγραφή 

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α)  Το κεντρικό ρολόι μάνα  

(β)  Τα δευτερεύοντα ρολόγια  

(γ)  Τις αναγκαίες καλωδιώσεις 

Το κεντρικό ρολόι μάννα θα εγκατασταθεί στον χώρο κέντρου ασθενών στο υπόγειο. 
Θα έχει μόνιμη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο καθώς επίσης και αυτόνομη πηγή η-
λεκτροδότησης (μπαταρία) από την οποία θα ηλεκτροδοτείται όταν υπάρχει διακοπή 
του δικτύου. Η μεταγωγή θα γίνεται αυτόματα. Το σύστημα αυτό επελέγει για να μην 
υπάρχει απορρύθμιση του συστήματος των ρολογιών. 

Από το κεντρικό ρολόϊ αναχωρούν οι καλωδιώσεις τροφοδότησης. 

Η σύνδεση των ρολογιών με το ρολόι μάνα θα γίνεται με καλώδιο τύπου ΝΥΜ 2x1,5 
mm2. 

Στους χώρους των χειρουργείων (επεμβάσεων), ΜΕΘ, και μονάδας αιμοκάθαρσης 
προβλέπονται ρολόγια αναλογικού τύπου με ένδειξη λεπτοδείκτη, δευτερολεπτοδείκ-
τη και χρονόμετρο. Τα ρολόγια αυτά συνδέονται με ιδιαίτερο σχέδιο. 

 

7.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ 

7.5.1. Αντικείμενο  

Προβλέπεται στους ακόλουθους χώρους εγκατάσταση συστήματος κλήσης αδελφής 
με απλή φωτοσήμανση. 

 Στις μονάδες νοσηλείας: σε κάθε κλίνη, στα W.C. θαλάμων κλινών και στη 
στάση αδελφών. 

 Στη μονάδα εντατικής θεραπείας: σε κάθε κλίνη και στην εποπτεία των ασθε-
νών. 

 Στη μονάδα αιμοκάθαρσης: σε κάθε κλίνη και W.C. και στη στάση αδελφών. 

7.5.2.  Περιγραφή εγκατάστασης 

Κάθε νοσηλευτική μονάδα διαθέτει την δική της αυτόνομη εγκατάσταση. Κάθε εγκα-
τάσταση κλήσης αδελφής περιλαμβάνει: 

(α) Τα μπουτόν κλήσης αδελφής (μηχανισμός κρεβατιού, μπουτόν κλήσεως 
W.C., τραβηχτό W.C.). 

(β)  Τα μπουτόν παρουσίας - διακοπής, δίπλα στην πόρτα του θαλάμου 

(γ)  Το μικρομεγάφωνο 

(δ)  Τις ενδεικτικές λυχνίες δωματίου 3 ή 2 πεδίων 

(ε)  Το τροφοδοτικό, τον βομβητή 

(στ)  Τις σωληνώσεις και καλωδιώσεις 
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Οταν ο ασθενής από το κρεβάτι του καλέσει την αδελφή με απλή πίεση του μπουτόν 
κλήσης (μηχανισμός κρεβατιού) αμέσως ανάβει η λάμπα κλήσης έξω από το δωμάτι-
ο, και η λάμπα εφυσύχασης του ασθενούς στο μηχανισμό κρεβατιού. 

Επίσης αναβοσβύνει και η λάμπα του αντίστοιχου δωματίου στον πίνακα φωτεινών 
ενδείξεων, που είναι εγκατεστημένη στην στάση αδελφής, ταυτόχρονα με την λειτο-
υργία του βομβητή. 

Η αδελφή, που προηγούμενα έχει δηλώσει την παρουσία της στην τερματική μονάδα 
στη στάση αδελφής, ακούει στον βομβητή και βλέπει από πoιό δωμάτιο έγινε η κλή-
ση, και μέσω του μικρομεγαφώνου του δωματίου μπορεί να επικοινωνήσει με τον κα-
λούντα. 

Η διακοπή της κλήσεως του ασθενούς, γίνεται από το δωμάτιο του ασθενούς, πιέζον-
τας το μπουτόν της μονάδας παρουσίας - διακοπής. 

Οταν η αδελφή φύγει από το σταθμό για την εξυπηρέτηση κάποιου ασθενούς, πρέπει 
με την είσοδο της στο δωμάτιο του ασθενούς να πατήσει το μπουτόν παρουσίας ώσ-
τε να ανάψει η λάμπα παρουσίας έξω από το δωμάτιο και η λάμπα και να δηλωθεί η 
παρουσία της στο αντίσοιχο κέντρο.  

Επίσης στο W.C. προβλέπεται μπουτόν κλήσης και συνδεδεμένο μ' αυτό τραβηχτός 
μηχανισμός κλήσης W.C. Σημειώνεται πως δεν προβλέπεται ηχητική επικοινωνία με 
τον χώρο του W.C. 

7.6.       ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

7.6.1. Γενικά 

Για την γρήγορη αποκατάσταση επικοινωνίας ή ενδοεπικοινωνίας μεταξύ δύο ή πε-
ρισσοτέρων προσώπων χωρίς την διακοπή των δραστηριοτήτων τους θα εγκατασ-
ταθεί σύστημα ενδοεπικοινωνίας μέσω τοπικού ηλεκτρονικού κέντρου. 

7.6.2. Χώροι εγκατάστασης - δυνατότητες 

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας στο κτίριο Ν2 του Νοσοκομείου, θα εγκατασταθεί σε κάθε 
ένα από τα παρακάτω τμήματα-ενότητες: 

 Χειρουργεία: από θέση υπευθύνου προς υπολοίπους χώρους τμήματος 
 Ακτινοδιάγνωσης: από θέση ιατρού προς θέση ακτινολογικού μηχανήματος 
 Ακτινοθεραπείας: από θέση ιατρού προς θέση ακτινολογικού μηχανήματος 
 Εντατικής: από θέση εποπτείας ασθενών προς υπολοίπους χώρους τμήματος 

 

Με το σύστημα ενδοεπικοινωνίας υπάρχει η δυνατότητα για σύνδεση 
προσώπου προς πρόσωπο, κλήσεις ομάδων, γενική κλίση κ.λ.π. ώστε να 
υφίσταται η δυνατότητα για ειδοποίηση ή γρήγορη συγκέντρωση ομάδων σε 
συνθήκες που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα. · 

7.6.3. Περιγραφή συστήματος 

Κάθε σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α)  Κέντρο ενδοεπικοινωνίας 

(β)  Καλωδιώσεις 
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(γ)  Τοπικές συσκευές ενδοεπικοινωνίας 

Τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν την επι-
κοινωνία κάθε τοπικής συσκευής με οποιαδήποτε άλλη. Προβλέπονται δυο κανάλια 
ταυτόχρονης συνομιλίας. 

Οι συσκευές συνδέονται στη σειρά με ένα τηλεφωνικό καλώδια 10 ζευγών (ή όπως 
αλλιώς καθορίσει ο προμηθευτής του εξοπλισμού). 

 

7.7.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΡΑGING SYSΤΕΜ) 

7.7.1. Γενικά 

Το σύστημα αναζήτησης προσωπικού (paging system) αποτελεί συμπλήρωμα των 
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και εξασφαλίζει αφ'ενός την άμεση και εύκολη ανεύρε-
ση διαφόρων ατόμων (ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνικοί συντήρησης, επόπ-
της, διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες) και αφ'ετέρου την αναγγελία διαφόρων μη-
νυμάτων ή πληροφοριών επείγοντος ή ενδιαφέροντος χαρακτήρα, προς συγκεκριμέ-
νους αποδέκτες. 

 

Το σύστημα αυτό θα είναι εγκατεστημένο στο χώρο πληροφοριών του ισογείου ώστε 
να απαλλάσσεται η υποχρέωση ύπαρξης ιδιαίτερου χειριστή. Θα πρέπει να είναι δυ-
νατή η σύνδεση του σταθμού χειρισμού με το τηλεφωνικό δίκτυο. 

7.7.2. Περιγραφή 

Φορτιστές δεκτών θα τοποθετούνται στις εισόδους προσωπικού στο Νοσοκομείο. 
Το ασύρματο σύστημα αναζήτησης προσώπων, θα αποτελείται από το κεντρικό σύσ-
τημα που τοποθετείται δίπλα στο τηλεφωνικό πίνακα και από τους δέκτες τσέπης 
που θα φέρονται από τα προς αναζήτηση μέλη του προσωπικού. 

Από το κεντρικό σύστημα θα εκπέμπονται κωδικοποιημένοι ηχητικοί τόνοι, μηνύματα 
κωδικοποιημένα και φωνητικές κλήσεις προς τους δέκτες σε ακτίνα 800 μέτρων του-
λάχιστον. 

Το κεντρικό σύστημα θα είναι χωρητικότητας 100 δεκτών απλού μηνύματος (30% του 
αριθμού κλινών του Νοσοκομείου) και 20 δεκτών αμφίδρομης ομιλίας (5% του αριθ-
μού κλινών του Νοσοκομείου). 

Θα παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού κάθε δέκτη σε οποιοδήποτε αριθμό 
μέχρι 4 ψηφίων. 

Η αναζήτηση θα γίνεται μέσω κεραίας με δέκτες: 

Οι δέκτες φέρουν LCD κατάσταση μη ενοχλείτε (π.χ. κατά τη διάρκεια συσκέψεων) 
οπότε ο δέκτης δέχεται μόνο «επείγουσες κλήσεις». Διαθέτει επίσης δυνατότητα με-
ταφοράς των κλήσεων σε άλλο δέκτη στον ενδείκτη του για να υπενθυμίζει στο κάτο-
χο του ότι βρίσκεται σε ειδική κατάσταση. Κι’ αυτή η δυνατότητα παραβιάζεται σε πε-
ριπτώσεις επειγουσών ή ομαδικών κλήσεων. 
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Το σύστημα αυτοελέγχεται και ο δέκτης εμφανίζει ειδικό μήνυμα στον ενδείκτη του 
όταν βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του πομπού ή ο δέκτης είναι χαλασμένος και δεν 
μπορεί να δεχθεί σήμα. 

Κάθε δέκτης μπορεί να προγραμματισθεί ή αναπρογραμματισθεί στο σταθμό χειρισ-
μού για να: 

 Δοθεί ο αριθμός (διεύθυνση) του 
 Να μπορεί ο δέκτης να δέχεται φωνητικά μηνύματα με το πάτημα ενός κουμπι-

ού ή αυτόματα. 
 Δυναμώνει ή όχι η ισχύς του ήχου λήψης, ανάλογα με το περιβάλλον που 

βρίσκεται ο κάτοχος του δέκτη. 
 Προγραμματίζεται ή όχι ο δέκτης μέσα σε διάφορες ομάδες κλήσεων. 

Οι κωδικοποιημένοι ηχητικοί τόνοι θα έχουν διαφορετικούς κώδικες, εύκολα αναγνω-
ρίσιμους μεταξύ τους, για να προορίζουν διαφορετικούς σκοπούς κλήσης ή πηγές 
εκπομπής. 

Η εκπομπή θα γίνεται σε συχνότητες μεταξύ 25-45ΜΗz και η ακριβής συχνότης θα 
καθοριστεί από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. 

Οι δέκτες θα μπορούν να καλούνται από το χειριστήριο του συστήματος και από κάθε 
εσωτερικό τηλέφωνο. 

Το σύστημα έχει δυνατότητα να εξυπηρετεί κατηγορίες δεκτών με διαφορετικά λειτο-
υργικά χαρακτηριστικά. Ετσι θα μπορεί να είναι εφοδιασμένα, με δέκτες τόνων, φω-
νής και κωδικοποιημένων μηνυμάτων στον ενδείκτη τους (display), η τόνων και ενδε-
ικτική ή δονητή και ενδεικτική κ.λ.π. 

Το σύστημα θα διαθέτει δυνατότητα ένδειξης απουσίας στο χειριστήριο του με ηχητι-
κό τόνο και σήμα ένδειξης επάνω σ'αυτό, όταν ο καλούμενος δέκτης 
βρίσκεται στο φορτιστή δεκτών. 

Το σύστημα θα αποτελείται από το σταθμό χειρισμού (χειριστήριο), πομπό, 
κεραία, δέκτη και φορτιστή δεκτών. 

 

7.8 ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

7.8.1. Γενικά 

Η μεγαφωνική εγκατάσταση αγγελιών βασικό σκοπό έχει την δυνατότητα παροχής 
μηνυμάτων και οδηγιών προς τις ομάδες πυρασφάλειας άλλα και προς τους εργαζο-
μένους και επισκέπτες σχετικά με εκδηλωθείσα φωτιά, όπως ορίζει ο κανονισμός πυ-
ρασφάλειας.  

7.8.2. Περιγραφή της μεγαφωνικής εγκατάστασης 

Αυτή θα περιλαμβάνει : 

 Την κεντρική μονάδα ήχου 
 Την εγκατάσταση μεγαφώνων μετά των απαραίτητων ρυθμιστικών 
 Την καλωδίωση του συστήματος 
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Η κεντρική μονάδα ήχου θα τοποθετηθεί στο χώρο του Κέντρου Ασθενών στο υπόγε-
ιο και θα αποτελείται από τις παρακάτω συσκευές: Ενισχυτές, Μικρόφωνο, CD 
Player. 

Τα μεγάφωνα θα είναι ισχύος 8 W και θα είναι κατάλληλα για χωνευτή ή επίτοιχη εγ-
κατάσταση. Τα μεγάφωνα τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία που θα αποφασιστο-
ύν κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία. Τα μεγάφωνα θα τοποθετηθούν σε χώ-
ρους όπου βρίσκεται προσωπικό του Νοσοκομείου (βλέπε σχέδια), ώστε να λάβει 
αυτό πρώτα τα μηνύματα για να κατευθύνει το κοινό σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Η κεντρική μονάδα ήχου θα συνδέεται με τον πίνακα πυρανίχνευσης για την αναγγε-
λία μαγνητοφωνημένου μηνύματος σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Οι ενισχυτές θα έχουν ισχύ 120W ο καθένας και θα τροφοδοτούνται από ρεύμα 
220V/50Ηz. Η είσοδος του σήματος στους ενισχυτές θα γίνεται από μικρόφωνο που 
θα βρίσκεται στον ίδιο μ' αυτόν χώρο. 

Τα μεγάφωνα θα είναι διαιρεμένα σε ζώνες θα υπάρχουν συνολικά 6 ζώνες που αν-
τιστοιχούν στους 6 ορόφους του κτιρίου. 

Ο χειριστής του συστήματος θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει από μια έως 5 ζώνες 
για να μεταδώσει το μήνυμα του. 

 

7.9.      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS CONTROL) 

Σκοπός της εγκατάστασης ελέγχου πρόσβασης είναι η προστασία ορισμένων επικίν-
δυνων χώρων του κτιρίου (αποθήκες, Η/Μ χώροι, κεντρικό αρχείο, κέντρο ασθενών, 
χώρος απιονιστή κεντρικής απολύμανσης) από ανεπιθύμητους και η ειδοποίηση των 
υπευθύνων ακουστικά με την ενεργοποίηση των σειρήνων αλλά και την ειδοποίηση 
του κέντρου λήψης σημάτων για την παραβίαση των παραπάνω χώρων. 

Επίσης τοποθετείται στην εξωτερική πόρτα της μονάδας εντατικής θεραπείας και θα 
προβλέπει ενδοεπικοινωνία μεταξύ της πόρτας και της στάσης αδελφών, άνοιγμα της 
πόρτας με μπουτόν από τη  στάση  αδελφών και επιπλέον μαγνητική κάρτα από το 
προσωπικό. 

Η κεντρική μονάδα ελέγχου πρόσβασης θα τοποθετηθεί στο χώρο του κέντρου ασθε-
νών στο υπόγειο και προβλέπεται η διασύνδεση της με το κέντρο Ελέγχου Εγκατασ-
τάσεων και την εγκατάσταση πυρανίχνευσης. 

 

7.10.      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) 

Στους χώρους μόνωσης στη μονάδα εμφραγμάτων θα τοποθετηθούν κάμερες για την 
παρακολούθηση των ασθενών. 

Η παρακολούθηση των χώρων θα γίνεται από τις αντίστοιχες θέσεις εποπτείας και 
από τους χώρους στάσης αδελφής, με οθόνες παρακολούθησης (monitors). 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει: 

 Τις σταθερές και τηλεχειριζόμενες κάμερες εσωτερικού χώρου οι οποίες 
ελέγχουν τον αντίστοιχο χώρο. 
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 Το κέντρο CCTV το οποίο τοποθετείται στην αντίστοιχη θέση εποπτείας και 
περιλαμβάνει τους πολυπλέκτες, τις οθόνες (monitors),  τα τηλεχειριστήρια και 
το πληκτρολόγιο. 

 Τις καλωδιώσεις. 
Ολες οι κάμερες συνδέονται με τους πολυπλέκτες με ομοαξονικό καλώδιο RG59U για 
αποστάσεις μέχρι 229 μέτρα. Οι κάμερες έχουν τροφοδοσία 220V, οι δε τηλεχειριζό-
μενες κάμερες φέρουν επί πλέον καλώδιο τηλεχειρισμού. 

 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εκτός από τις τεχνικές προ-
διαγραφές και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να 
βεβαιώνουν αυτές τις προδιαγραφές όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμά-
των. 
Όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι της 
απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας και θα είναι πλήρεις με την επί τόπου ερ-
γασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο, τις δοκιμές και παράδοση σε πλή-
ρη και κανονική λειτουργία. 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 
 
8.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων έχουν σαν αφετηρία το υπάρχον Κέντρο παραγω-
γής,   όπου ευρίσκονται εγκατεστημένες οι φιάλες αποθήκευσης των ιατρικών αερί-
ων, η δεξαμενή υγρού οξυγόνου, τα μηχανήματα παραγωγής κενού και πεπιεσμένου 
αέρα και από εκεί εκκινούν τα δίκτυα που μέσω του Υπογείου του κτιρίου Υ3, εξασ-
φαλίζουν τις απαιτούμενες παροχές ιατρικών αερίων στην υπό ανέγερση νέα πτέρυ-
γα. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να εγκατασταθεί και νέο κέντρο παραγωγής κενού για 
τις ανάγκες της νέας πτέρυγας. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εγκαταστάσεις των ιατρικών και των μη ιατρικών αερί-
ων αποτελούνται από τις ακόλουθες επί μέρους ενότητες (αυτοτελείς εγκαταστάσεις): 

I .    Η εγκατάσταση οξυγόνου 
II.    Η εγκατάσταση πρωτοξειδίου του αζώτου 
    Η εγκατάσταση κενού 
   Η εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσεως 
   Το σύστημα αναρροφήσεως αναισθητικού αερίου 
   Συστήματα παρακολούθησης, λειτουργίας και σημάνσεως συναγερμού 

Κατά τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων καταβλήθηκε ιδιαίτερη 
επιμέλεια ώστε το σύνολο των εγκαταστάσεων να είναι επισκέψιμο και επιθεωρήσιμο 
και περί αυτές να υπάρχει επαρκής χώρος για συντήρηση, τυχόν επισκευές και επα-
νόρθωση βλαβών και τέλος αν απαιτηθεί επέκταση των δικτύων. Τα παραπάνω εί-
χαν ως συνέπεια να επιτευχθεί: 
- Η ελαχιστοποίηση βλαβών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήμα-

τα στην ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου 
- Η εύκολη συντήρηση των εγκαταστάσεων 
- Η διευκόλυνση της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων 
Για την μελέτη των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων ελήφθησαν υπόψη οι παρα-
κάτω κανονισμοί: 
- ISO 9170-1 λήψεις για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων. 
- ΕΝ  13348 Χαλκός  και κράματα χαλκού. – κυλινδρικοί χάλκινοι σωλήνες χω-
ρίς 
             ραφή για ιατρικά αέρια και κενό. 
- ISO  10524 – 2 . Μειωτήρες πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια. 
-           ISO 5359 Συγκροτήματα ευκάμπτων σωλήνων χαμηλής πίεσης για χρήση  με  

         ιατρικά αέρια. 
-          Προδιαγραφές για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων και κενού και  

      συστήματα απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων, του Υπουργείου Υγείας και 
       Κοινωνικών Ασφαλίσεων (απόφαση έγκρισης : ΔΥ8/Β/οικ.115301/26-8-
2009). 
 
 
 
 
 
 

8.2.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Το υπάρχον ‘’κέντρο’’ εξυπηρετήσεως του δικτύου διανομής οξυγόνου  περιλαμβάνει 
μία υπάρχουσα δεξαμενή υγρού οξυγόνου και  υπάρχον συγκρότημα δύο (2) συστοι-
χιών φιαλών οξυγόνου, η καθεμιά σε πίεση 200 ατμοσφαιρών, χωρητικότητας η κάθε 
φιάλη 50 λίτρα, καθώς και διάταξη μειώσεως της πιέσεως, όργανα διακοπής κλπ. 
Για τον έλεγχο της τελικής πιέσεως των λήψεων οξυγόνου αλλά και την απομόνωση 
κάθε τμήματος ανά όροφο, αν απαιτηθεί, προβλέφθηκε στον αντίστοιχο τροφοδοτικό 
κλάδο του δικτύου η τοποθέτηση καταλλήλων οργάνων, όπως σταθεροποιητών πιέ-
σεως, βαννών, πρεσσοστατών μανομέτρων κλπ, μέσα σε κατάλληλα μεταλλικά κιβώ-
τια όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 
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Η εξυπηρέτηση των διαφόρων χώρων με οξυγόνο θα γίνεται μέσω καταλλήλων λή-
ψεων τοποθετημένων πάνω σε κονσόλες (πάνω από την κάθε κλίνη) ή επιτοίχων, 
σύμφωνα με τα σχέδια. 
Στις διάφορες κλινικές , στην  μονάδα Τεχνητού Νεφρού, και στους χώρους εξέτασης  
και μικροεπεμβάσεων , τοποθετείται μία λήψη οξυγόνου για κάθε κλίνη ασθενούς. 
Στην μονάδα εμφραγμάτων, και την Μ.Α.Φ., τοποθετούνται τέσσερες λήψεις οξυγό-
νου για κάθε κλίνη ασθενούς. 
  
 
8.3.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

Το  υπάρχον ‘’κέντρο’’ εξυπηρετήσεως του δικτύου διανομής πρωτοξειδίου του αζώ-
του περιλαμβάνει ένα συγκρότημα δύο (2) συστοιχιών,  φιαλών πρωτοξειδίου η κάθε 
μία σε πίεση 200 ατμοσφαιρών χωρητικότητας η κάθε φιάλη 50 λίτρα καθώς και διά-
ταξη μειώσεως της πιέσεως, όργανα διακοπής κλπ. 
Για τον έλεγχο της τελικής πιέσεως των λήψεων πρωτοξειδίου του αζώτου αλλά και 
την απομόνωση κάθε τμήματος ανά όροφο, αν απαιτηθεί, προβλέφθηκε στον αντίσ-
τοιχο τροφοδοτικό κλάδο του δικτύου η τοποθέτηση καταλλήλων οργάνων όπως 
σταθεροποιητών πιέσεως, βαννών, μανομέτρων, πρεσσοστατών κλπ. Μέσα σε κα-
τάλληλα μεταλλικά κιβώτια όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 
Η εξυπηρέτηση με πρωτοξείδιο του αζώτου των διαφόρων χώρων της Νέας Πτέρυ-
γας, θα γίνεται μέσω καταλλήλων λήψεων τοποθετημένων πάνω σε κονσόλες ή επί-
τοιχα. 
Λήψεις πρωτοξειδίου του αζώτου θα εγκατασταθούν σε χώρους επεμβάσεων των 
Εξωτερικών Ιατρείων. 

 
 

8.4.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΟΥ 

Εκτός από το υπάρχον ‘’Κέντρο Παραγωγής Κενού’’ που περιλαμβάνει δύο αντλίες 
(ΑΚ-1 και ΑΚ-2),  δημιουργίας κενού, καθώς επίσης δοχείο κενού (ΚΦ), σύμφωνα με 
τον DIN 4810, βακτηριολογικά φίλτρα, συγκρατητές υγρών, αποφρακτικές δικλείδες 
(βάννες) κλπ.,  θα εγκατασταθεί ένα νέο κέντρο κενού αποτελούμενο από τρείς αντλί-
ες κενού ικανότητας 120 m3/h υπό Κ.Σ. η κάθε μία, με μέγιστο κενό 753 mmHg, και 
δύο κενοφυλάκια  των 2000 lt το καθένα.  
Για τον έλεγχο της πιέσεως κάθε τμήματος του κτιρίου, προβλέφθηκε η τοποθέτηση 
καταλλήλων οργάνων όπως κενόμετρο, πρεσσοστάτης μέσα σε κατάλληλα μεταλλικά 
κιβώτια, κοντά στις στάσεις αδελφών. 
Η εξυπηρέτηση των διαφόρων χώρων με κενό θα γίνεται μέσω καταλλήλων λήψεων 
τοποθετημένων πάνω σε κονσόλες (πάνω από την κάθε κλίνη) ή επιτοίχων, σύμφω-
να με τα σχέδια. 
Στις διάφορες κλινικές , στην  μονάδα Τεχνητού Νεφρού, και στους χώρους εξέτασης  
και μικροεπεμβάσεων , τοποθετείται μία λήψη κενού για κάθε κλίνη ασθενούς. 
Στην μονάδα εμφραγμάτων, και την Μ.Α.Φ., τοποθετούνται τέσσερες λήψεις κενού 
για κάθε κλίνη ασθενούς. 
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8.5.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Το  υπάρχον Κέντρο Παραγωγής Πεπιεσμένου Αέρα περιλαμβάνει  αεροσυμπιεστές  
με ενσωματωμένο μεταψύκτη, πιέσεως λειτουργίας 10 atu,  ξηραντήρες αέρα , αερο-
φυλάκια, βακτηριολογικά φίλτρα, βάννες κλπ. 
Προβλέπονται δύο δίκτυα πεπιεσμένου αέρα και συγκεκριμένα ένα δίκτυο πιέσεως 8  
atu με το οποίο τροφοδοτούνται οι λήψεις τροφοδότησης εργαλείων στο σηπτικό  Χε-
ιρουργείο, καθώς και ένα δίκτυο πιέσεως 4 atm (συγκεκριμένα από τα αντίστοιχα κέν-
τρα υποβιβασμού των πιέσεων, και τροφοδοτεί όλες τις υπόλοιπες λήψεις του Νοσο-
κομείου.) 
Για τον έλεγχο της τελικής πιέσεως των λήψεων του Πεπιεσμένου Αέρα αλλά και την 
απομόνωση κάθε τμήματος αν απαιτηθεί, προβλέφθηκε στον αντίστοιχο τροφοδοτικό 
κλάδο του δικτύου η τοποθέτηση κατάλληλων οργάνων όπως σταθεροποιητών πιέ-
σεως, βαννών, πρεσσοστατών, μανόμετρων κλπ, μέσα σε κατάλληλα μεταλλικά κι-
βώτια κοντά στις στάσεις αδελφών. 
Η εξυπηρέτηση των διαφόρων χώρων του Νοσοκομείου με Πεπιεσμένο Αέρα θα γί-
νεται μέσω κατάλληλων λήψεων τοποθετημένων πάνω σε κονσόλες ή επίτοιχων, 
όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 
Στην μονάδα εμφραγμάτων, και την Μ.Α.Φ., τοποθετούνται τέσσερες λήψεις πεπιεσ-
μένου αέρα των 4 bar για κάθε κλίνη ασθενούς. 
 

 
8.6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( SCAVENGING   

SYSTEM ) 

Το σύστημα αυτό θα αναρροφά τις επιστροφές αναισθητικών αερίων, των αναισθητι-
κών συσκευών των Χειρουργείων και θα τις απορρίπτει στο περιβάλλον ώστε να α-
ποφεύγεται η διάχυση των αερίων μέσα στα Χειρουργεία. 
Η σύνδεση των αναισθητικών συσκευών θα γίνεται με κατάλληλη λήψη, η δε συγκρά-
τηση και απόρριψη των αερίων θα γίνεται μέσω κατάλληλης διατάξεως (‘’τζιφάρι’’), 
που θα λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα 8 atm που θα απορρίπτει στην ατμόσφαιρα. 
Η απόρριψη για λόγους ασφαλείας θα γίνεται στο Δώμα του κτιρίου. 
Λήψεις αναρρόφησης αναισθητικού αερίου, θα εγκατασταθούν σε χώρους επεμβά-
σεων των Εξωτερικών Ιατρείων. 
 
8.7.  ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Τα δίκτυα σωληνώσεων των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων δηλαδή οξυγόνου, 
πρωτοξειδίου του αζώτου, πεπιεσμένου αέρα και κενού θα κατασκευασθούν από ει-
δικούς χαλκοσωλήνες, απαλλαγμένους και από ίχνη ακόμη λαδιού και αρσενικού 
(OIL AND ARSENIC FREE) σύμφωνα με το DIN 1786. 

 

8.8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΣΥΝΑ-
ΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

Για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος διανομής ιατρικών αερίων και την σή-
μανση συναγερμού σε κάθε περίπτωση ανωμαλίας, θα προβλεφθεί κατάλληλο τοπι-
κό σύστημα για κάθε τμήμα του Νοσοκομείου. 
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Το σύστημα θα διαθέτει οπτικές και ακουστικές ενδείξεις ανωμαλίας στις στάσεις α-
δελφών, όπως φαίνεται στα σχέδια. Από τις ενδείξεις, οι οπτικές θα σβήνουν μόνο με 
την άρση της ανωμαλίας, αλλά οι ακουστικές θα μπορούν να ακυρωθούν χειροκίνη-
τα. 
 
 
                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

 

9.1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΤΟΜΩΝ 

 

Γενικά στοιχεία Χωρίς μηχανοστάσιο τύπου MonoSpace, Fure 
Swing 

Είδος ανελκυστήρα Προσώπων 
Τύπος ανελκυστήρα ηλεκτρομηχανικός χωρίς μηχανοστάσιο 
Ωφέλιμο φορτίο 630kg / 7 άτομα 
Ταχύτητα μεταφοράς 1.0 m/s  

 
Αριθμός στάσεων 7 
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Αριθμός θυρών 7 
Ύψος διαδρομής 20m περίπου 
  
Κινητήριος μηχανισμός Ενδεικτικού τύπου Ecodisk, Gearless 
Θέση κιν. μηχανισμού Εντός του φρεατίου επί του οδηγού θαλάμου 
Σύστημα κίνησης KDL16 
Τύπος MX06 
Ισχύς 3.7kW 
Αριθμός στροφών 95 rpm 
Αριθμός ζεύξεων maximum 180/h 
Τροχαλία τριβής 400mm 
  
Συρματόσχοινα  
Αριθμός/διάμετρος 4 x 8 Φ 
Τύπος Seale 
Σύνθεση 8 x 19 (F819S – FE) 
Ειδική αντοχή 1570 Ν/mm2 

Φορτίο θραύσης 36.2 kΝ 
  
Οδηγοί θαλάμου Χαλύβδινοι διατομής Τ 
Υλικό κατασκευής Χάλυβας ST37 
Διαστάσεις T82 
Απόσταση στηριγμάτων Σύμφωνα με την μελέτη της  
Λίπανση Αυτόματοι λιπαντήρες 
Ολισθητήρες Πέδιλα ολίσθησης μικρού συντελεστή τριβής 
  
Οδηγοί αντιβάρου Χαλύβδινοι διατομής Τα 
Διαστάσεις HT60 
Λίπανση Αυτόματοι λιπαντήρες 
Ολισθητήρες Πέδιλα ολίσθησης μικρού συντελεστή τριβής 
  
Αντίβαρο  

Βάρος αντιβάρου 
Ικανό να αντισταθμίζει το βάρος θαλάμου + πλαισί-
ου + το μισό του ωφέλιμου φορτίου 

Πλαίσιο αντιβάρου Από ράβδους μορφοσιδήρου διατομής Π/L 
Προστασία αντιβάρου Αφαιρετό μεταλλικό πλέγμα ύψους 2,5m από τον 

πυθμένα του φρέατος. 
  
Διαστάσεις Φρέατος Π x Β 1500 x 1700 mm 
Άνω υπερδιαδρομή 3500mm minimum 
Κάτω υπερδιαδρομή 1150mm minimum 
 
Θάλαμος  
Διαστάσεις 950 x 1400 x 2200 mm 

Υλικό κατασκευής 
Μεταλλικός από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη διπλά 
αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων και αντισκω-
ριακά προστατευμένη 

Επένδυση τοιχωμάτων Stainless Steel – F Asturias Satin 
Μπροστινοί λαμπάδες Stainless Steel – F Asturias Satin 
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Καθρέπτης Στο επάνω μισό της πίσω πλευράς 

Οροφή 
Μεταλλική ισχυρής κατασκευής, στεγανής συναρμολό-
γησης. 

Ψευδοροφή LF88 – F Asturias Satin με led spots 

Φωτισμός ασφάλειας 
Αυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με μπαταρία και φορ-
τωτή διάρκειας 60 min 

Εξαερισμός Τεχνητός 
Δάπεδο RC9 Deytona Grey – Rubber 
Χειρολαβή HR51 Asturias Satin στρογγυλή 
  
Πόρτα θαλάμου Aυτόματη 2φυλλη πλευρικού ανοίγματος 
Τύπος KES 
Διαστάσεις 800 x 2100 mm 
Επένδυση Stainless Steel – F Asturias Satin 

Διατάξεις ασφάλειας 
Φωτοκουρτίνα, κοντάκτ παραβίασης και ηλεκτρικές 
επαφές 

  
Πόρτες ορόφων Aυτόματες 2φυλλες πλευρικού ανοίγματος 
Τύπος KES 
Διαστάσεις 800 x 2100 mm 
Επένδυση Stainless Steel - F Asturias Satin 
Διατάξεις ασφαλείας 
Σημείωση 

Κοντάκτ παραβίασης & ηλεκτρικές επαφές 
Για την εγκατάσταση των θυρών, απαιτείται εσοχή 
100x75mm (ΠxB) από το τελικό δάπεδο κάθε ορό-
φου 

  

Κομβιοδόχος θαλάμου 

KSC470 
Ο θάλαμος θα έχει μια κομβιοδόχο με κάλυμμα από 
πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα περιλαμβάνει: 
 Button επιλογής ορόφων 
 Button κώδωνα κινδύνου 
 Button ανοίγματος/κλεισίματος πόρτας 
 Ψηφιακό δείκτη θέσης και βέλη πορείας 
 Γραφή Braille για Α.Μ.Ε.Α 
 Φωτεινή & ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης 
 PRC & OSS Λειτουργία προταιρεότητος και 

θέση ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας με κωδι-
κό επί της κομβιοδόχου. 

  

Κομβιοδόχος ορόφων 

KSL470 
Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί μια κομβιοδόχος με 
κάλυμμα από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα φέ-
ρει 2 button κλήσης με ενσωματωμένα leds, ένα στους 
ακραίους 

Ενδείξεις 

KSI470 / KSH470 
Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και βέλη πορεί-
ας στο θάλαμο και στο ισόγειο βέλη στους ορόφους 
πάνω από κάθε πόρτα 
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Λειτουργία Full Collective Selective 

Ειδικές λειτουργίες 

a) EBD-A Αυτόματος απεγκλωβισμός 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο ανελκυσ-
τήρας κινείται με μικρή ταχύτητα με την βοήθεια 
συστοιχίας μπαταριών μέχρι την πλησιέστερη 
στάση και απεγκλωβίζει τα άτομα 

 

b) Intercom 
Ενδοεπικοινωνία μεταξύ θαλάμου, πίνακα ε-
λέγχου στην άνω τελευταία στάση και ενός τρί-
του σημείου επιλογής πελάτη. 
Η καλωδίωση θαλάμου – πίνακα ελέγχου συμ-
περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις μας 

Control Ηλεκτρονικό με Microprossessors 
Παροχή 230/400V - 50Hz 

Κανονισμοί 
 
 
 

 
 
Eurοpean Lift Directive  ισχύουσα 
 
ΕΝ 81-20, EN 81-50 

 EN81-72 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
 
Ο ανελκυστήρας διαστάσεων 1,70x2,40 είναι κα-
τάλληλος για ανελκυστήρας πυροσβεστών 
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 9.2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 

Γενικά στοιχεία Χωρίς μηχανοστάσιο τύπου MonoSpace  
Είδος ανελκυστήρα Ασθενοφόρος  
Τύπος ανελκυστήρα ηλεκτρομηχανικός χωρίς μηχανοστάσιο 
Ωφέλιμο φορτίο 1600kg / 21 άτομα 
Ταχύτητα μεταφοράς 1.0m/s 
Αριθμός στάσεων 7 
Αριθμός θυρών  7 (6+1) 
Ύψος διαδρομής 20m περίπου 
  
Κινητήριος μηχανισμός Ενδεικτικού τύπου Ecodisk, Gearless 

Θέση κιν. μηχανισμού 
Εντός του φρεατίου επί του οδηγού θαλά-
μου 

Σύστημα κίνησης V3F18 
Τύπος MX20 
Ισχύς 11.2kW 
Αριθμός στροφών 64rpm 
Αριθμός ζεύξεων maximum 240/h 
Τροχαλία τριβής 600mm 
  
Συρματόσχοινα  
Αριθμός/διάμετρος 6 x 13 Φ 
Τύπος Seale 
Σύνθεση 8 x 19 
Ειδική αντοχή 1570 Ν/mm2 

Φορτίο θραύσης 36.2 kΝ 
  
Οδηγοί θαλάμου Χαλύβδινοι διατομής Τ 
Υλικό κατασκευής Χάλυβας ST37 
Διαστάσεις T125Β 
Απόσταση στηριγμάτων Σύμφωνα με την μελέτη της  
Λίπανση Αυτόματοι λιπαντήρες 

Ολισθητήρες 
Πέδιλα ολίσθησης μικρού συντελεστή τρι-
βής 

  
Οδηγοί αντιβάρου Χαλύβδινοι διατομής Τα 
Διαστάσεις T82Α 
Λίπανση Αυτόματοι λιπαντήρες 

Ολισθητήρες 
Πέδιλα ολίσθησης μικρού συντελεστή τρι-
βής 

  
Αντίβαρο  

Βάρος αντιβάρου 
Ικανό να αντισταθμίζει το βάρος θαλάμου + 
πλαισίου + το μισό του ωφέλιμου φορτίου 

Πλαίσιο αντιβάρου Από ράβδους μορφοσιδήρου διατομής Π/L 
Προστασία αντιβάρου Αφαιρετό μεταλλικό πλέγμα ύψους 2,5m 
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από τον πυθμένα του φρέατος. 
  
Διαστάσεις Φρέατος Π x Β 2400 x 3000 mm 
Άνω υπερδιαδρομή 3850mm minimum 
Κάτω υπερδιαδρομή 1600mm minimum 
  
Θάλαμος Διαμπερής 
Διαστάσεις 1400 x 2400 x 2200 mm 
Επένδυση τοιχωμάτων Stainless Steel – F Asturias Satin 
Μπροστινοί λαμπάδες Stainless Steel – F Asturias Satin 
Καθρέπτης Στο επάνω μισό της πίσω πλευράς 

Οροφή 
Μεταλλική ισχυρής κατασκευής, στεγανής 
συναρμολόγησης. 

Ψευδοροφή LF56  – F Asturias Satin με led spots 

Φωτισμός ασφάλειας 
Αυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με μπατα-
ρία και φορτωτή διάρκειας 60 min 

Εξαερισμός Τεχνητός 
Δάπεδο RC9 Deytona Grey – Rubber 
Χειρολαβή HR41 Asturias Satin στρογγυλή 
  
Πόρτες θαλάμου Aυτόματες πλευρικού ανοίγματος (2 τεμ.) 
Τύπος AΜD 
Διαστάσεις 1300 x 2100 mm 
Επένδυση Stainless Steel – F Asturias Satin 

Διατάξεις ασφάλειας 
Φωτοκουρτίνα, κοντάκτ παραβίασης και ηλεκ-
τρικές επαφές 

Πόρτες ορόφων Αυτόματες πλευρικού ανοίγματος (7 τεμ.) 
Τύπος AΜD 
Διαστάσεις 1300 x 2100 mm 
Επένδυση Stainless Steel - F Asturias Satin 
Διατάξεις ασφαλείας Κοντάκτ παραβίασης & ηλεκτρικές επαφές 

Σημείωση 
Για την εγκατάσταση των θυρών ορόφου απαι-
τείται εσοχή 150x35 (ΠxB) από το τελικό δάπε-
δο κάθε ορόφου. 

Κομβιοδόχος θαλάμου 

KSC 470 
Ο θάλαμος θα έχει μια κομβιοδόχο με κάλυμμα 
από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα περι-
λαμβάνει: 
 Button επιλογής ορόφων 
 Button κώδωνα κινδύνου 
 Button ανοίγματος/κλεισίματος πόρτας 
 Ψηφιακό δείκτη θέσης και βέλη πορείας 
 Γραφή Braille για Α.Μ.Ε.Α 
 Φωτεινή & ηχητική ένδειξη υπερφόρ-

τωσης 
 PRC & OSS Λειτουργία προταιρεότητος 

και θέση ανελκυστήρα εκτός λειτουργί-
ας με κωδικό επί της κομβιοδόχου. 

Κομβιοδόχος ορόφων 
KSL 470 
Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί μια κομβιοδό-
χος με κάλυμμα από πλάκα ανοξείδωτου χά-
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λυβα που θα φέρει 2 button κλήσης με ενσω-
ματωμένα leds, ένα στους ακραίους 

Ενδείξεις 

KSI 470 / KSH 470 
Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και βέλη 
πορείας στο θάλαμο και στο ισόγειο βέλη στο-
υς ορόφους πάνω από κάθε πόρτα 

Λειτουργία Full Collective Selective 

Ειδικές λειτουργίες 

a) EBD-A Αυτόματος απεγκλωβισμός 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο 
ανελκυστήρας κινείται με μικρή ταχύτη-
τα με την βοήθεια συστοιχίας μπαταρι-
ών μέχρι την πλησιέστερη στάση και 
απεγκλωβίζει τα άτομα 

 

b) Intercom 
Ενδοεπικοινωνία μεταξύ θαλάμου, πί-
νακα ελέγχου στην άνω τελευταία στά-
ση και ενός τρίτου σημείου επιλογής 
πελάτη. 
Η καλωδίωση θαλάμου – πίνακα ελέγ-
χου συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώ-
σεις μας 

 

c) FID Λειτουργία πυρανίχνευσης. 
Με την λήψη σήματος πυρκαιάς απο το 
σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου ο 
ανελκυστήρας επιστρέφει σε προκαθο-
ρισμένο όροφο, όπου και παραμένει με 
τις πόρτες κλειστές μέχρι την λήξη του 
συναγερμού. 

Control Ηλεκτρονικό με Microprossessors 
Παροχή 230/400V - 50Hz 

Κανονισμοί 
Eurοpean Lift Directive  95/16/EC 
ΕΝ 81-1 
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