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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 

1. Εισαγωγή 

 

 Η μελέτη με τίτλο «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών 

Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης» αφορά τις εργασίες 

ανακαίνισης του κτιρίου Διοίκησης του Τμήματος Εγγυβελτιωτικών Έργων του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πώρων, πρώην Ινστιτούτο Εγγύων Βελτιώσεων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν 

οικοδομική αναβάθμιση του κτιρίου αλλά και ηλεκτρολογική αντικατάσταση των παλαιών δικτύων. 

 

2. Γενικές οδηγίες 

 

Κατά την ανακατασκευή του κτιρίου διοίκησης ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά 

τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, τα σχέδια – την τεχνική περιγραφή – το τιμολόγιο της μελέτης – 

τον προϋπολογισμό  - τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ. Σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών ο 

κύριος του έργου θα μπορεί να επέμβει και να υποδείξει στον ανάδοχο τυχόν βελτιώσεις επί των 

κατασκευών του, αλλαγές σε τμήματα που δεν θα είναι σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, 

εργασίες που είναι κατασκευασμένα με ελλαττωματικά υλικά ή τέλος θα υποδεικνύει νέες ή 

περεταίρω των προμετρημένων εργασίες με βάσει τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν κατά τη φάση 

της κατασκευής και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. 

 

3. Οικοδομικές εργασίες 

 

3.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις 

Στην κατηγορία των χωματουργικών και των καθαιρέσεων η μελέτη περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες εργασίες: 
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3.1.1 (Άρθρο Α1) Το κτίριο παρουσιάζει σημαντικές φθορές στα επιχρίσματα της 

τοιχοποιίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του. Έχουν προϋπολογιστεί να γίνουν 

εργασίες καθαιρέσεων επιχρισμάτων σε σημεία όπου έχει αποκολληθεί από την τοιχοποιία όπως 

στα πλευρικά κλιμακοστάσια, στο λεβητοστάσιο, στο εξωτερικό του κτιρίου πού έχει καταστραφεί 

από τις καιρικές συνθήκες και όπου αναφέρει η μελέτη ή υποδείξει ο κύριος του έργου. 

3.1.2. (Άρθρο Α2) Το κτίριο διαθέτει παλαιά κουφώματα τα οποία με τον καιρό έχουν χάσει 

την αρχική τους εφαρμογή και επιπλέον δεν διαθέτουν θερμομονωτική ικανότητα (διπλά τζάμια, 

προφίλ με θερμογέφυρες κλπ). Κυρίως στο ισόγειο αλλά και στον 1ο όροφο έχουν αντικατασταθεί 

κάποια εξ αυτών. Θα αποξηλωθούν όλα τα παλαιά κουφώματα (παράθυρα, μπαλκονόπορτες και 

πόρτες) που υπάρχουν σύμφωνα με τη μελέτη και όσα αναφέρονται στο τεύχος του τιμολογίου και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

3.1.3. (Άρθρο Α3) Η υπάρχουσα πλακόστρωση των εξωτερικών χώρων χρειάζεται 

αντικατάσταση λόγο φθορών από τις καιρικές συνθήκες. Θα αποξηλωθούν όλες οι εξωτερικές 

πλακοστρώσεις επί του ισογείου, επί του πρώτου ορόφου και των διαδρόμων πρόσβασης των 

κτιρίων. 

3.1.4. (Άρθρο Α4) Ο 1ος όροφος του κτιρίου είχε διαμορφωθεί αρχικά για κατοικίες του 

προσωπικού της υπηρεσίας. Θα γίνουν μικρής κλίμακας καθαιρέσεις επί της υπάρχουσας 

τοιχοποιίας σύμφωνα με τα σχέδια για την διαμόρφωση της υπάρχουσας κατάστασής σε χώρο 

γραφείων. 

3.1.5. (Άρθρο Α5) Σημεία τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο ύψος για την εκτέλεση των 

εργασιών και από το τιμολόγιο της μελέτης δεν πληρώνονται τα ικριώματα από ένα ύψος και πάνω 

προμετρώνται με χωριστό άρθρο του τιμολογίου. 

3.1.6. (Άρθρο Α6) Στην πρόσοψη του κτιρίου υπάρχουν δύο μεταλλικοί κατακόρυφοι 

στύλοι. Οι δύο αυτοί στύλοι θα καθαιρεθούν χωρίς να διαταραχθεί ούτε τα κάγκελα το ισογείου και 

του 1ου ορόφου ούτε η τοιχοποιία που στηρίζονται στο άνω μέρος τους. 

3.1.7. (Άρθρο Α7) Η υπηρεσία έχει ανάγκη να συνδεθεί το κτίριο με το δίκτυο μεταφοράς 

τηλεπικοινωνιακού σήματος. Για το λόγο αυτό έχει προμετρηθεί η διάνοιξη και επαναπλήρωση μίας 

τάφρου για την υπόγεια τοποθέτηση του καλωδίου μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού σήματος. 

 

3.2. Σκυροδέματα 

Στην κατηγορία των σκυροδεμάτων θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες: 

3.2.1. (Άρθρο Β1) Μετά την αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης στον περιβάλλον 

χώρο του κτιρίου διοίκησης και του εργαστηρίου θα κατασκευαστούν ρείθρα πεζοδρομίου σύμφωνα 

με τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για τον έντεχνο διαχωρισμό των πεζοδρόμων και των 

παρτεριών από το οδόστρωμα κίνησης των οχημάτων και το λοιπό χώρο. 

3.2.2. (Άρθρο Β2) Τα ρείθρα του πεζοδρομίου του προηγούμενου άρθρου (Β1) θα 

στερεωθούν μεταξύ τους και θα πακτωθούν επί του εδάφους με τη χρήση σκυροδέματος κατηγορίας 

C12/15. Στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης και συγκεκριμένα στο χώρο του λεβητοστασίου θα 

κατασκευαστεί επιπρόσθετο νέο δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για την 

εξομάλυνση του. 
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3.2.3. (Άρθρο Β3) Το δάπεδο του λεβητοστασίου, που θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα 

σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, θα ενισχυθεί από δομικό πλέγμα S500s για να αυξηθεί η 

αντοχή του και να μπορεί να φέρει φορτία . 

 

3.3. Τοιχοποιίες, επιχρίσματα 

Για την αναδιαμόρφωση του κτιρίου χρειάζεται να γίνουν μικρής κλίμακας οικοδομικές 

εργασίες οι οποίες είναι οι εξής: 

3.3.1. & 3.3.2. (Άρθρα Γ1 & Γ2) Οι νέοι τοίχοι που θα κατασκευαστούν στον πρώτο όροφο 

(άρθρο Γ4) καθώς και οι τοιχοποιίες οι οποίες είχαν πρόβλημα και αποξηλώθηκαν τα επιχρίσματα 

τους (άρθρο Α1) προμετρήθηκε να γίνουν νέα επιχρίσματα με τσιμεντοκονία και μαρμαροκονία. 

3.3.3. (Άρθρο Γ3) Στο ισόγειο του κτιρίου και σε ύψος που θα καθοριστεί από τον κύριο του 

έργου θα κατασκευαστεί ψευδοροφή από γυψοσανίδα για να καλύψει τα δίκτυα ισχυρών και 

ασθενών ρευμάτων καθώς και το δίκτυο ψύξης-θέρμανσης. 

3.3.4. (Άρθρο Γ4) Επί του πρώτου ορόφου εσωτερικά του κτιρίου θα κατασκευαστεί 

δρομική τοιχοποιία για τον διαχωρισμό του κτιρίου με βάσει της ανάγκες της υπηρεσίας. Στην 

εξωτερική τοιχοποιίας και σε σημεία όπου καταργούνται δύο μπαλκονόπορτες στην ανατολική όψη 

και άλλες δύο μετατρέπονται σε παράθυρα στη δυτική όψη θα κατασκευαστεί στη θέση τους 

υπερμπατική τοιχοποιία. 

 

3.4. Δίκτυα (Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά) 

Στην κατηγορία των εργασιών δίκτυα έχουν προβλεφθεί οι παρακάτω εργασίες: 

3.4.1., 3.4.2. & 3.4.3. (Άρθρα Δ1, Δ2 & Δ3) Για την ανακατασκευή στον πρώτο όροφο του 

κτιρίου ενός υπάρχοντος WC στη βόρεια πλευρά του (χώρος Α2.2) και την κατασκευή άλλου ενός 

στη δυτική πλευρά (χώροι Α2.24 & Α2.26) δύο θέσεων το καθένα θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα 

είδη υγιεινής σύμφωνα με τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης. 

3.4.4. & 3.4.5. (Άρθρο Δ4 &Δ5) Στην τάφρο που θα ανοιχθεί στον προαύλιο χώρο της 

υπηρεσίας (άρθρο Α7) για τις ανάγκες της για να τοποθετηθεί καλώδιο μεταφοράς 

τηλεπικοινωνιακού σήματος 10 ζευγών, θα προστατευθεί επί σωλήνα από πολυαιθυλένιο DN 63mm 

πριν την επαναπλήρωση του χάνδακα. Η αρχική, η τελική και η διαδρομή του καλωδίου θα 

υποδειχθεί από τον κύριο του έργου κατά τη φάση της κατασκευής. 

 

3.5. Επενδύσεις, επιστρώσεις 

  3.5.1. (Άρθρο Ε1) Στους χώρους στους οποίους αποξηλώθηκαν οι παλαιές πλακοστρώσεις 

(Άρθρο Α3) και σε κάποιους από τους χώρους του 1ου ορόφου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

θα τοποθετηθούν νέα πλακίδια δαπέδου βάση των τεχνικών προδιαγραφών. 

3.5.2. (Άρθρο Ε2) Οι δύο χώροι του 1ου ορόφου που προορίζονται να γίνουν WC θα 

ανακαινιστούν και θα επενδυθούν στους τοίχους τους με πλακίδια βάση των τεχνικών 

προδιαγραφών της μελέτης. 
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3.5.3. (Άρθρο Ε3) Οι κλιματικές συνθήκες της περιοχή επιβάλουν όσο το δυνατόν καλύτερη 

θερμική απόδοση του κτιρίου. Για το λόγο αυτό θα κατασκευαστεί σε όλη βόρεια πλευρά του 

θερμοπρόσοψη από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70mm. 

3.5.4. (Άρθρο Ε4) Ο χώρος του λεβητοστασίου στο υπόγειο θα απομονωθεί από το υπόλοιπο 

κτίριο ώστε να μην υπάρχουν απώλειες θερμότητας. Η οροφή του θα επενδυθεί με πετροβάμβακα 

πάχους 50mm. 

3.5.5. (Άρθρο Ε5) Στους χώρου όπου θα τοποθετηθούν νέα πλακάκια δαπέδου περιμετρικά 

της τοιχοποιίας θα τοποθετηθούν και περιθώρια (σοβατεπιά) από το ίδιο πλακίδιο για την έντεχνη 

τελείωση του δαπέδου. 

 

3.6. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 

Η ανακατασκευή του κτιρίου περιλαμβάνει και την αλλαγή όλων των παλαιών κουφωμάτων, 

πόρτες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα με νέου τύπου θερμομονωτικά. 

3.6.1. (Άρθρο Στ1) Η υπάρχουσα πόρτα του λεβητοστασίου θα αντικατασταθεί από νέα με 

αντίσταση στη φωτιά τουλάχιστον 90 λεπτά της ώρας. Η νέα πόρτα θα είναι μεταλλική, μονόφυλλη 

και θα διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που εμποδίζουν τη εξάπλωση της φωτιάς στο 

υπόλοιπο κτίριο. 

3.6.2. – 3.6.4. (Άρθρο Στ2 έως Στ4) Στο κτίριο διοίκησης καθώς και στο εργαστήριο του 

Τμήματος Εγγύων Βελτιώσεων θα αντικατασταθούν οι εξωτερικές πόρτες εισόδου από νέες 

ανοιγόμενες από προφίλ αλουμινίου και θερμομονωτικά τζάμια 5-16-4mm, μονόφυλλες ή δίφυλλες 

ανά περίπτωση, με ή χωρίς φεγγίτη ή και πλαϊνά σταθερά τμήματα σύμφωνα με τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου. 

3.6.5. (Άρθρο Στ5) Εσωτερικά του κτιρίου διοίκησης το κυρίως τμήμα του χωρίζεται από τα 

δύο εκατέρωθεν κλιμακοστάσια με κατασκευή από προφίλ αλουμινίου και διπλά θερμομονωτικά 

τζάμια 4-16-4mm. Για την επικοινωνία υπάρχει συρόμενη πόρτα αλουμινίου με διπλό τζάμι ίδιων 

διαστάσεων. 

3.6.6. (Άρθρο Στ6) Στο χώρο όπου βρίσκεται η κυρία είσοδο του κτιρίου διοίκησης θα 

αντικατασταθεί το σταθερό τμήμα από το κούφωμα με νέο από προφίλ αλουμινίου και διπλά 

θερμομονωτικά τζάμια 4-10-4mm. 

3.6.7. (Άρθρο Στ7) Στη βόρεια και τη νότια όψη του κτιρίου υπάρχουν δύο υαλοστάσια 

διαστάσεων 2,80x7,70m τα οποία θα αντικατασταθούν από νέα κατασκευή με προφίλ αλουμινίου 

και διπλά θερμομονωτικά τζάμια 5-16-4mm. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη στήριξη της 

κατασκευή λόγο του μεγάλου της ύψους, η οποία θα χρειαστεί δύο με τρία οριζόντια δοκάρια. 

3.6.8. (Άρθρο Στ8) Στο χώρο του λεβητοστασίου θα αντικατασταθούν τα δύο μικρά 

υπάρχοντα παράθυρα με νέα από προφίλ αλουμινίου και θερμομονωτικά τζάμια 5-16-4mm. 

3.6.9. & 3.6.10. (Άρθρο Στ9 & Στ10) Στον 1ο όροφο του κτιρίου διοίκησης όλα τα παλαιά 

παράθυρα θα αντικατασταθούν με νέα μονόφυλλα ή δίφυλλα σύμφωνα με τη μελέτη, ανοιγόμενα με 

σίτα και ρολό από προφίλ PVC και θερμομονωτικά τζάμια 4-16-4mm. Επισημαίνεται ότι δύο 

μπαλκονόπορτες στην ανατολική όψη θα κλείσουν τελείως και άλλες δύο στη δυτική θα 

μετατραπούν σε παράθυρα. 
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3.6.11. (Άρθρο Στ11) Επίσης στον 1ο όροφο του κτιρίου οι υπάρχουσες μπαλκονόπορτες θα 

αντικατασταθούν από νέες δίφυλλες ανοιγόμενες από προφίλ PVC και θερμομονωτικά τζάμια 4-16-

4mm με σίτα και ρολό. 

3.6.12. (Άρθρο Στ12) Τέλος στον 1ο όροφο θα αλλαχθούν τα παράθυρα των WC στη βόρεια 

πλευρά του κτιρίου που ανακατασκευάζεται, τα παράθυρα στο νέο WC που θα κατασκευαστεί στη 

δυτική πλευρά του κτιρίου και το παλαιό WC που θα αποξηλωθεί στη νότια πλευρά με νέα από 

προφίλ αλουμινίου ανοιγόμενα και ανακλινόμενα και θερμομονωτικά τζάμια 4-16-4mm.  

 

3.7. Λοιπά, τελειώματα 

Οι οικοδομικές εργασίες του κτιρίου κλείνουν με τις εξής εργασίες: 

3.7.1. (Άρθρο Ζ1) Τα δύο κλιμακοστάσια στη βόρεια και νότια πλευρά, το λεβητοστάσιο 

στο υπόγειο του κτιρίου, ο διάδρομος εξωτερικά του WC (Α2.2) στον 1ο όροφο και η γυψοσανίδα 

που θα τοποθετηθεί στην οροφή του ισογείου θα χρωματιστούν με χρώματα που θα επιλέξει ο 

κύριος του έργου και θα προμηθευτεί με δική του δαπάνη ο ανάδοχος. 

3.7.2. (Άρθρο Ζ2) Όλο το κτίριο εξωτερικά θα χρωματιστεί με χρώματα της επιλογής του 

κύριο του έργου που θα προμηθευτεί ο ανάδοχος. 

3.7.3. (Άρθρο Ζ3) Οι πόρτες του ισογείου και του 1ου ορόφου θα χρωματιστούν με χρώματα 

επιλογής του κύριου του έργου. 

3.7.4. (Άρθρο Ζ4) Τα κάγκελα που υπάρχουν στους εξώστες του κτιρίου θα εφαρμοστεί επί 

αυτού αντισκωριακό υπόστρωμα και εν συνεχεία όταν αυτό είναι έτοιμο θα εφαρμοστεί  

αντισκωριακό τελικό χρώμα επιλογής του κύριου του έργου. 

3.7.5. (Άρθρο Ζ5) Οι πλευρικοί εξώστες πάνω από τις πόρτες στη βόρεια και τη νότια όψη 

του κτιρίου καθώς και ο διάδρομος διασύνδεσης των κτιρίων θα καθαριστούν και θα επαλειφθούν 

με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ασφαλτικού. 

3.7.6. (Άρθρο Ζ6) Η υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών 

ρευμάτων θα αποξηλωθεί και από τους τρεις ορόφους. Η αποξήλωση περιλαμβάνει τους 

πριζοδιακόπτες και λοιπούς διακόπτες ρύθμισης λειτουργιών, τα κουτιά σύνδεσης των καλωδίων, 

τα καλώδια εντός και εκτός τοιχοποιίας και τα κανάλια στα οποία τρέχουν εντός αυτών τα καλώδια. 

Όλη η εργασία θα γίνει υπό την επίβλεψη του κύριου του έργου ο οποίος θα υποδεικνύει ποια από 

τα υπάρχοντα είναι χρήσιμα και θα πρέπει να παραμείνουν και ποια θα πρέπει να αποξηλωθούν. 

 

4. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

 

4.1. Αντικείμενο-Γενική Περιγραφή 

Η παρούσα αναφέρεται στην εγκατάσταση κεντρικού πολυζωνικού συστήματος θέρμανσης-

ψύξης τεχνολογίας VRV (Variable Refrigerant Volume) και την εκ νέου εγκατάσταση των 

ηλεκτρολογικών δικτύων - ισχυρών, ασθενών (data, voice), αντικλεπτικής προστασίας και 

πυρανίχνευσης στο κτίριο Διοίκησης του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο 

Εγγείων Βελτιώσεων), του ΕΛΓΟ-Δήμητρα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 
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4.1.1 Συνοπτική περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

To κτιριακό συγκρότημα Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (Πρώην Ινστιτούτο Εγγείων 

Βελτιώσεων) στη Σίνδο Θεσ/νίκης αποτελείται από το κεντρικό κτίριο διοίκησης, το κτίριο που 

στεγάζει το εργαστήριο χημικών αναλύσεων και σειρά βοηθητικών κτιρίων. Οι εργασίες 

αναβάθμισης του συστήματος κλιματισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αφορούν στο 

κεντρικό κτίριο διοίκησης. 

Στην παρούσα κατάσταση το κτίριο διοίκησης θερμαίνεται με λέβητα φυσικού αερίου και 

ψύχεται με τοπικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split-units). Tα συστήματα αυτά θα αποξηλωθούν. 

Επίσης θα αποξηλωθούν τα υλικά της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τα υλικά της 

υφιστάμενης εγκατάστασης data-voice.  

 

4.2. Περιγραφή κεντρικού πολυζωνικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης 

4.2.1 Γενικά 

Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης στη Σίνδο. Για τους χώρους του 

κτιρίου υφίσταται η ανάγκη θέρμανσης τους χειμερινούς μήνες και ψύξης κατά τους θερινούς μήνες 

κυρίως λόγω συγκέντρωσης ατόμων, των φορτίων φωτισμού και της υψηλής εξωτερικής 

θερμοκρασίας-υγρασίας.  

Ο περιορισμένος χώρος για την τοποθέτηση των εσωτερικών μονάδων και του δικτύου 

σωληνώσεων καθώς επίσης και η ανάγκη ανεξάρτητης λειτουργίας των χώρων, οδηγεί στην λύση 

της υιοθέτησης κεντρικού συστήματος αντλίας θερμότητας με απ’ ευθείας εκτόνωση του ψυκτικού 

(τύπου VRV).  

Το σύστημα VRV παρουσιάζει καλή ενεργειακή απόδοση και κατά συνέπεια μικρό 

λειτουργικό κόστος. 

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά. Στο πλαίσιο της 

παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα κατασκευαστεί το δίκτυο που καλύπτει το ισόγειο και το 

τμήμα του πάνω ορόφου που χρησιμοποιείται ήδη. Σε δεύτερη μελλοντική φάση θα υλοποιηθεί το 

υπόλοιπο τμήμα του ορόφου, με την προσθήκη μίας ακόμη εξωτερικής μονάδας και την σύζευξη 

της προσθήκης με το αρχικό τμήμα του συστήματος. 

 

4.2.2 Διάρθρωση του συστήματος 

 Όπως αναφέρθηκε, το πολυδιαιρούμενο πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών 

(Variable Refrigerant Volume Inverter Type) σύστημα με απ’ ευθείας εκτόνωση του ψυκτικού 

μέσου αποτελείται από την εξωτερική μονάδα (στην παρούσα περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί 

συνδυασμός τριών εξωτερικών μονάδων, δύο που θα τοποθετηθούν στην Α’ φάση και μία στην Β’ 

φάση) και πολλαπλές εσωτερικές. 

 Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο υπόγειο του κτιρίου, στον χώρο που υπήρχε 

το λεβητοστάσιο.  Από αυτή θα αναχωρούν οι δύο σωληνώσεις, μία για την υγρή φάση του 

ψυκτικού μέσου νέας γενιάς R410a (οικολογικό το οποίο δεν βλάπτει το στρώμα όζοντος της 

ατμόσφαιρας) και μια για την αέρια φάση.  
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 Οι σωληνώσεις του δικτύου θα είναι από χαλκοσωλήνα ποιότητας και πάχους για 

δίκτυα ιατρικών αερίων και αντοχής σε εσωτερική υπερπίεση 32 bar, μονωμένες με μονωτικό 

ενδεικτικού τύπου Armaflex και πάχους κατ’ ελάχιστο 13 mm ανάλογα με την διάμετρο των 

σωληνώσεων. 

 Η τροφοδοσία των εσωτερικών μονάδων του κτιρίου πραγματοποιείται με την χρήση 

διακλαδωτήρων.  

 Οι εσωτερικές μονάδες των χώρων που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου 

τροφοδοτούνται με οδεύσεις εντός της ψευδοροφής όπου γίνεται και η τελική σύνδεση με τις 

εσωτερικές μονάδες όπως παρουσιάζεται στα σχέδια. 

 Ομοίως οι εσωτερικές μονάδες των χώρων που βρίσκονται στον όροφο του κτιρίου 

τροφοδοτούνται με οδεύσεις εντός της ψευδοροφής όπου γίνεται και η τελική σύνδεση με τις 

εσωτερικές μονάδες.  

 Η όδευση του δικτύου στους χώρους του ισογείου και του ορόφου θα γίνει εντός της 

ψευδοροφής κατά τον βέλτιστο τρόπο. 

 Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι εμφανούς τοποθέτησης τύπου δαπέδου σε όλους 

τους χώρους του κτιρίου. 

 Οι αποχετεύσεις των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων του συστήματος θα 

γίνεται μέσω σωληνώσεων προς το ύπαιθρο. 

 

4.2.3. Δίκτυο Αποχέτευσης Συμπυκνωμάτων 

Για την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων θα 

χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες στήλες αποχέτευσης ομβρίων/λυμάτων όπου αυτό είναι δυνατόν, 

εναλλακτικά θα απομακρυνθούν με ελεύθερη απορροή στον εξωτερικό χώρο. 

Με μέριμνα του αναδόχου θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων από 

μονωμένο PVC Φ32mm, το οποίο θα συνδέει κάθε εσωτερική μονάδα με τη πλησιέστερη στήλη 

αποχέτευσης ή θα απομακρύνεται απευθείας στο εξωτερικό περιβάλλον. 

 

4.2.4. Συγκεντρωτικός Πίνακας Κλιματιστικών Μονάδων VRV 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Συνδυασμός Εξωτερικών Μονάδων Συστήματος VRV, σύμφωνα με

τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, ονομαστικής απόδοσης 56,0kW ψύξη / 

63,0kW θέρμανση 

Τεμάχιο 1 

Εσωτερική Μονάδα δαπέδου εμφανούς τύπου σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της υπηρεσίας, απόδοσης 2,8kW ψύξη / 3,2kW θέρμανση 
Τεμάχια 9 
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Εσωτερική Μονάδα δαπέδου εμφανούς τύπου σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της υπηρεσίας, απόδοσης 4,0kW ψύξη / 4,8kW θέρμανση 
Τεμάχια 6 

Εσωτερική Μονάδα δαπέδου εμφανούς τύπου σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της υπηρεσίας, απόδοσης 5,6kW ψύξη / 6,3kW θέρμανση 
Τεμάχια 1 

Εσωτερική Μονάδα δαπέδου εμφανούς τύπου σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της υπηρεσίας, απόδοσης 7,1kW ψύξη / 8,5kW θέρμανση 
Τεμάχια 1 

Τοπικά χειριστήρια-θερμοστάτες σύμφωνα με τις προδιαγραφές Τεμάχια 17 

Κεντρικός ελεγκτής σύμφωνα με τις προδιαγραφές Τεμάχιο 1 

 

4.3. Ηλεκτρολογικές εργασίες 

4.3.1. Γενική περιγραφή 

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο κτίριο θα έχει την παρακάτω δομή, όπως 

αναλυτικά αποτυπώνεται και στα σχέδια κατόψεων των ηλεκτρολογικών δικτύων: 

- Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου. Από 

τον Γ.Π.Χ.Τ. ξεκινούν οι αναχωρήσεις προς τον υποπίνακα Π2 του ισογείου, τον υποπίνακα 

Π3 του ορόφου και τις παροχές προς τις εξωτερικές μονάδες που βρίσκονται στο 

λεβητοστάσιο.  

- Ο υπολογισμός της διατομής των καλωδίων έγινε με βάση την θερμική καταπόνηση του 

καλωδίου και την επιτρεπτή πτώση τάσης. Η πτώση τάσης θεωρήθηκε maximum 2% από 

τον γενικό πίνακα μέχρι το τελικό φορτίο.  

- Γραμμή τροφοδοσίας των υποπινάκων : Αποτελείται από καλώδιο J1VV-R κατάλληλης 

διατομής, όπως παρουσιάζεται στο πολυγραμμικό σχέδιο του πίνακα και ασφαλίζονται με 

μικροαυτόματο ή αυτόματο διακόπτη κατάλληλα διαστασιολογημένο. 

- Ο Υποπίνακας Π.2 του ισογείου θα προστατεύεται με αυτόματο διακόπτη, ασφάλεια και 

Διακόπτη Διαρροής Ρεύματος ενώ θα φέρει και ενδεικτικές λυχνίες. Από τον Π.2 ξεκινούν οι 

αναχωρήσεις προς τα φορτία του ισογείου.  

- Ο Υποπίνακας Π.3 του ορόφου θα προστατεύεται με αυτόματο διακόπτη ισχύος και 

Διακόπτη Διαρροής Ρεύματος ενώ θα φέρει και ενδεικτικές λυχνίες. Από τον Π.3 ξεκινούν οι 

αναχωρήσεις προς τα φορτία του ορόφου.  

 

Επίσης θα υλοποιηθούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων : 

- Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης ( Data-Voice) 

- Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας - Συναγερμού 

- Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρανίχνευσης 

- Εγκατάσταση Access Control (στο κτίριο του εργαστηρίου) 
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4.3.2. Συστήματα DATA 

Δομημένη Καλωδίωση Φωνής – Data Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εξυπηρέτηση τόσο 

των σημερινών όσο και των μελλοντικών επικοινωνιακών αναγκών των εργαζομένων στο χώρο. Οι 

γραμμές εσωτερικών και αστικών τηλεφωνικών συνδέσεων επικοινωνίας του κτιρίου και η εν γένει 

εγκατάσταση αυτών θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους 

περί Εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των κανονισμών του Ο.Τ.Ε περί Μελέτης, 

Κατασκευής, Ελέγχου και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών (ΦΕΚ 260, τεύχος 

Β΄ 3.4.71. και ΄΄Τοποθέτησης και Συντήρησης Δευτερευουσών Εγκαταστάσεων΄΄ (ΦΕΚ 269, τεύχος 

Β΄ 8.4.71.) καθώς και κάθε άλλη σχετική Διάταξη που ισχύει. Εγκαθίσταται δίκτυο δομημένης 

καλωδίωσης φωνής – Data πιστοποιημένο στην κατηγορία 6, σύμφωνα με τους διεθνείς 

κανονισμούς ΕΙΑ / ΤΙΑ, το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες τηλεφωνικής επικοινωνίας, όσο 

και τις ανάγκες επικοινωνίας υπολογιστών, μεταφοράς εικόνας κ.λ.π. Το σύστημα δίνει την 

δυνατότητα σύνδεσης τερματικών συσκευών και τηλεφώνων, και παρέχει μεγάλη ευελιξία στην 

επέκταση και αλλαγή χρήσης, στη μετακίνηση των θέσεων εργασίας και μεγάλη ευκολία σύνδεσης 

καινούργιων μηχανημάτων.  

Κατασκευάζονται δύο τελείως ανεξάρτητα δίκτυα, ένα δίκτυο τηλεφώνων (φωνής) και ένα 

δίκτυο υπολογιστών (δεδομένων). Η οριζόντια καλωδίωση αποτελείται από καλώδια μονόκλωνα 

FTP 4’’ cat.6 κατάλληλα για μετάδοση φωνής – Data σε ταχύτητα 150 Mbit/s σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΙΑ / ΤΙΑ 568 TSB 36 Category 6 Standard. Όλες οι (αριθμημένες) απολήξεις είναι 

χωνευτές ή επίτοιχες, παροχές RJ 45 με ανεξάρτητο καλώδιο FTP cat.6. 

 
Ο Συντάκτης Ελέγχθηκε 

Ο Προϊστάμενος 
Θεωρήθηκε 

Η Διευθύντρια 
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