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1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

Παράλληλα με τις αλλαγές στα οικοδομικά στοιχεία των χώρων θα λαμβάνεται μέριμνα για την 
ασφάλεια και την απολύτως απαραίτητη επέμβαση στα υφιστάμενα δίκτυα ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 
Πρίν από κάθε επέμβαση κάθε δίκτυο εγκατάστασης που διέρχεται από τον χώρο εργασιών θα 
αναγνωρίζεται και εφόσον είναι απαραίτητο θα απομονώνεται, διακόπτεται ή θα προστατεύεται 
κατάλληλα. 
Κάθε νέα προσθήκη, αντικατάσταση, επέκταση, επισκευή, αποκοπή ή ενσωμάτωση υλικού σε 
οποιαδήποτε εγκατάσταση και θέση του έργου, πρέπει να είναι συμβατή με την υφιστάμενη 
κατασκευή. 
Κάθε υφιστάμενο δίκτυο το οποίο με τον οποιοδήποτε τρόπο επηρεάστηκε ή δέχθηκε μετατροπή 
στην λειτουργία του θα παραδοθεί σε χρήση με την συμπλήρωση πρωτοκόλλου δοκιμών.  
Η τελική θέση σε λειτουργία και παραλαβή προς χρήση των εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνουν 
όλους τους απαιτούμενους ελέγχους, δοκιμές και ρυθμίσεις τα οποία θα καταγραφούν στα 
αντίστοιχα πρωτόκολλα παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η επίβλεψη του έργου είναι αρμόδια να κρίνει και να βεβαιώσει την επιτυχή «θέση σε λειτουργία».  
Τέλος, κάθε επέμβαση, όπως και η τελική διαμόρφωση των δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων θα αποτυπώνονται στα τελικά σχέδια «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ» (as-built) του κτιρίου. 
 
 
2.1 Α’ ΟΡΟΦΟΣ 

 
1. Χώροι Α.1.1.2α – Α.1.1.2β – Α.1.2.1 – Α.1.1_9 
 
Η κατασκευή πυράντοχου τοίχου και η τοποθέτηση δίφυλλης πυράντοχης μεταλλικής πόρτας, για 
την δημιουργία των νέων πυροδιαμερισμάτων Α.1.1.2α και ΚΛ.1.2 απαιτούν: 
● Πυροφραγμό διέλευσης σε κάθε είδος καλωδίων, σωληνώσεων ή αεραγωγό που διαπερνά 
πυροδιαμέρισμα. 
● Αντοχή κλάσης υλικών, καλωδίων, σχαρών και προστασίας διελεύσεων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41/2018 για χρήση κτιρίων Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας. 
Στον νέο χώρο που δημιουργείται (Α.1.2.1) θα γίνει συντονισμός όλων των εμφανών στοιχείων της 
οροφής σε νέες θέσεις (φωτιστικά σώματα, στόμια κλιματισμού, πυρανιχνευτές).  
Θα γίνει μεταφορά όλων των επίτοιχων στοιχείων χειρισμού και ελέγχου (διακόπτες αφής - σβέσης, 
θερμοστάτες, ρευματοδότες λήψεις τηλεφώνων, data, κ.α. ασθενών ρευμάτων), σε νέες θέσεις. 
Όσα από αυτά τα στοιχεία κρίνονται ότι δεν χρειάζονται στην νέα χρήση, απομονώνονται, 
προστατεύονται κατάλληλα, φέρουν κατάλληλη σήμανση σε ευκρινές σημείο και τοποθετούνται 
εντός της ψευδοροφής. 
Κατά περίπτωση και με σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης του έργου, επιτρέπεται και η πλήρης 
αποξήλωση στοιχείων εγκαταστάσεων τα οποία πλεονάζουν μετά την ενοποίηση χώρων και δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 
 
2. Χώρος Α.1.1.2γ 
 
Η κατασκευή πυράντοχου τοίχου στον νέο χώρο και η μεταφορά υφιστάμενης δίφυλλης πυράντοχης 
θύρας σε νέα θέση προϋποθέτει όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω περί πυροφραγμών διέλευσης και 
αντοχής κλάσης υλικών. 
 
3. Χώροι Α.1.1.3 – Α.1.1.4 
 
Στον νέο χώρο που δημιουργείται (Α.1.1.3) θα γίνει συντονισμός όλων των εμφανών στοιχείων της 
οροφής σε νέες θέσεις (φωτιστικά σώματα, στόμια κλιματισμού, πυρανιχνευτές).  
Θα γίνει μεταφορά όλων των επίτοιχων στοιχείων χειρισμού και ελέγχου (διακόπτες αφής - σβέσης, 
θερμοστάτες, ρευματοδότες λήψεις τηλεφώνων, data, κ.α. ασθενών ρευμάτων), σε νέες θέσεις. 
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Όσα από αυτά τα στοιχεία κρίνονται ότι δεν χρειάζονται στην νέα χρήση, απομονώνονται, 
προστατεύονται κατάλληλα, φέρουν κατάλληλη σήμανση σε ευκρινές σημείο και τοποθετούνται 
εντός της ψευδοροφής. 
Κατά περίπτωση και με σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης του έργου, επιτρέπεται και η πλήρης 
αποξήλωση στοιχείων εγκαταστάσεων τα οποία πλεονάζουν μετά την ενοποίηση χώρων και δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 
 
4. Χώροι Α.2.3.1α – Α.2.3.1β – Α.2.3.1γ – Α.2.3.1δ 
 
Στην εγκατάσταση της νέας ψευδοροφής θα ενσωματωθούν όλα τα στοιχεία Η/Μ, όπως φωτιστικά 
σώματα, στόμια κλιματισμού, θυρίδες επίσκεψης μηχανημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
λειτουργίας τους. 
 
5.  Χώροι Α.2.3.2β – Α.2.1.7β 
 
Για την διαμόρφωση των χώρων στην νέα τους χρήση όλα τα υδραυλικά δίκτυα (ύδρευσης – 
αποχέτευσης) θα διακοπούν μέσα στα μηχανολογικά φρεάτια (shaft) διανομής. Τα δίκτυα θα 
απομονωθούν, με κατάλληλες τάπες, από τα κεντρικά δίκτυα διανομής. Για την επαναλειτουργία των 
Η/Μ εγκαταστάσεων των νέων χώρων ισχύουν οι οδηγίες των γενικών παρατηρήσεων (1.1). 
 
6. Χώροι Α.2.3.2α – Α.2.1.7α 
 
Για το κομμάτι εργασιών που αφορά την αποξήλωση του W.C. και την κατάργηση των υδραυλικών 
δικτύων του χώρου Α.2.3.2α ισχύουν ότι και στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
7. Χώρος Α.2.3.3. 
 
Στην κατασκευή της νέας ψευδοροφής του διαδρόμου θα συντονιστούν όλες οι λειτουργίες των 
υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων. Φωτιστικά σώματα, στόμια αεραγωγών, πυρανιχνευτές κ.α. θα 
αποσυνδεθούν με προσοχή και θα επανατοποθετηθούν, με τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου. Η 
θέση σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα ακολουθήσει την οδηγία που 
προαναφέρθηκε. 
 
8. Χώροι Α.2.1.1. – Α.2.1.5 
 
Η καθαίρεση του τοίχου πάνω στον οποίο βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν 
ηλεκτρική κουζίνα με νεροχύτη απαιτεί: 
Απομόνωση των παροχών δικτύων ύδρευσης, ηλεκτρικών γραμμών φωτισμού, ρευματοδοτών, 
ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 
Αποξήλωση τοπικής εγκατάστασης αποχέτευσης νεροχύτη και τοποθέτηση τάπας καθαρισμού, στο 
δίκτυο που ήταν συνδεδεμένη. 
Διακοπή παροχών νερού από το δίκτυο εντός της ψευδοροφής με τάπες στους κλάδους που 
καταργούνται. 
Ο έλεγχος του φωτισμού του νέου χώρου που θα διαμορφωθεί θα συγκεντρωθεί σε διακόπτες 
πλησίον της νέας θύρας εισόδου. 
Δίπλα στην είσοδο θα τοποθετηθούν και οι τοπικοί θερμοστάτες ελέγχου τερματικών μονάδων 
ψύξης – θέρμανσης τύπου FAN-COIL. 
Στην νέα διαμόρφωση της ψευδοροφής θα γίνει συντονισμός όλων των στοιχείων Η/Μ 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί και τις γενικές οδηγίες (1.1). 
 
9. Χώροι Α.1.1.7α – Α.1.1.7β 
 
Η καθαίρεση των επίτοιχων νιπτήρων θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 1.1 των γενικών οδηγιών. 
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2.2 ΙΣΟΓΕΙΟ 
 

10. Χώρος Β.1.5.2 – Β.1.1.6 
 
Επέκταση χώρου W.C. και δημιουργία νέου W.C. σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υφιστάμενης 
κατασκευής και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Για την σύνδεση στα υφιστάμενα δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων θα εφαρμοστούν τα αναγραφόμενα 
της παρ. 1.1. Ιδιαίτερη προσοχή θα υπάρξει στον εξαερισμό των δύο W.C., η σύνδεσή τους με 
δίκτυο απόρριψης αέρα και στις δοκιμές για παράδοση σε χρήση. 
 
11. Χώρος Α.4.1.2 – Α.4.2.7 
Η ενοποίηση των χώρων απαιτεί συντονισμό όλων των υφιστάμενων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων 
των ψευδοροφών. Μεταφορά όλων των επίτοιχων παροχών – λήψεων ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων επί της νέας τοιχοποιίας ξηράς δόμησης. Θα εφαρμοστούν τα αναγραφόμενα της παρ. 
1.1. 
 
2.3 ΥΠΟΓΕΙΟ 
 
12. Χώρος Υ.2.3 
 
Η αλλαγή χρήσης του χώρου απαιτεί κάλυψη της σχάρας αποχέτευσης του δαπέδου. Όλες οι 
παροχές και λήψεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα μετατοπισθούν σε ύψος 1.50m από το τελικό 
δάπεδο, όπως και οι διακόπτες αφής – σβέσης των φωτιστικών σωμάτων. 
Οι διακόπτες ελέγχου του κινητήρα ανάκλισης του παραθύρου θα τοποθετηθούν δεξιά του 
ανοίγματος σε ύψος άνω του 1.50m από το τελικό δάπεδο και κάτω από το ύψος της ποδιάς του 
ανοίγματος. 
 
 
 
Ο Συντάξας 
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