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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι  οι ηλεκτρικές και 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις στα πλαίσια του έργου : «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ" ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ & Ψ.Τ. 

ΠΑΙΔΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ  ΣΤΟ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ". 

 
Οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις μελετήθηκαν σε επίπεδο Εφαρμογής  
Μελέτης, σε πλήρη εναρμόνιση με την As Built μελέτη της Υπηρεσίας, τις 
παρατηρήσεις της ΚΤΥΠ και την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου. 
 
Οι εγκαταστάσεις μελετήθηκαν και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Ελληνικούς Κανονισμούς, τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, τους Κανονισμούς των 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και 
Πρότυπα, για όσα σημεία δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς, όπως 
λεπτομερώς αναφέρεται στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας. 

Το αντικείμενο της μελέτης που καλύπτεται από την παρούσα περιγραφή 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις: 

1. Εγκατάσταση ύδρευσης 

2. Εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων – ομβρίων 

3. Εγκατάσταση πυροπροστασίας 

4. Εγκατάσταση κλιματισμού – θέρμανσης - αερισμού- 

5. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 

(Μέση τάση – Υποσταθμός, Η/Ζ, χαμηλή τάση – διανομή - φωτισμός - 

ρευματοδότες – κίνηση,  γειώσεις - αλεξικέραυνο) 

6. Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 

(Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, Εγκατάσταση R – TV, Μεγαφωνική 

εγκατάσταση, Εγκατάσταση Κλήσης αδελφής, Εγκατάσταση Ηλεκτρικών 

Ωρολογίων, Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) ). 

7. Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος παρακολούθησης των 

εγκαταστάσεων (Κ.Σ.Π.) 

8. Εγκατάσταση Ιατρικών αερίων 

 

Το σύνολο των εγκαταστάσεων είναι πλήρες και αυτοδύναμο αρχόμενο από τις 
συνδέσεις του προς τα αντίστοιχα δίκτυα εξυπηρέτησης της περιοχής του έργου, 
όπως αυτά περιγράφονται σε κάθε κατηγορία εγκατάστασης. 
 
Οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες μετακινήσεις - 
καθαιρέσεις- αποξηλώσεις στοιχείων της υπάρχουσας κατάστασης : 
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 Αποξηλώνονται πάσης φύσεως διερχόμενα δίκτυα από καθαιρούμενες 
τοιχοποιίες, όπως φαίνεται στην Αρχιτεκτονική μελέτη. 

 Δίκτυα που τροφοδοτούσαν υποδοχείς που έχουν καθαιρεθεί ταπώνονται ή 
αποξηλώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα ίδια με εκείνα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της Ψυχιατρικής Κλινικής. 

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

2.1     Γενικά 

Στην εκπόνηση των μελετών λήφθηκαν υπ’ όψιν οι Προδιαγραφές  
Ηλεκτρομηχανολογικών  Εγκαταστάσεων Νοσοκομείων» του Υπουργείου Υγείας & 
Κοιν. Αλληλεγγύης, όπως ισχύουν σήμερα και οι παρακάτω ελληνικοί και διεθνείς 
κανονισμοί.  
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπήρχαν Ελληνικοί κανονισμοί, αυτοί υπερίσχυσαν των 
διεθνών. 
 

2.2     Γενικοί  Νόμοι , Διατάγματα , Κανονισμοί 

 Ν3316/05 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-05) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

 Ν1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/29-02-1984) «Δημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» και Ν2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/31-08-1994) και τον Ν3316/05 (ΦΕΚ 
42/Α/22-2-05) 

 Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301/Α/08.10.1974) Προδιαγραφές σύνταξης μελετών  

 Ν1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»  και  
Ν2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/13-06-2000) «Τροποποίηση διατάξεων του 
Ν1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές 
ρυθμίσεις» 

 Ν1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» 

 Απόφαση αρ. 3046/304/30-01-1988 (ΦΕΚ 59/Δ/03-02-1989)  «Κτιριοδομικός 
Κανονισμός», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση  49977/3068/1989 

 Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996) «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας 
και υγείας» που πρέπει να εφαρμόζονται σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 
σύμφωνα με την 92/57/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

 ΚΕΝΑΚ  2010 
 

2.3     Υδραυλικά – Αποχετεύσεις  

 "Εγκαταστάσεις σε Κτίρια και Οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού νερού". 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. 

 "Εγκαταστάσεις σε Κτίρια και Οικόπεδα: Αποχετεύσεις". Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. 
 "Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ Α 270/23-6-

1986). 
 Τις διατάξεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας  (ΦΕΚ 528/ Β 0 / 08-09-1983). 

 Trinkwasser - Leitunganlagen in Grundstueken, technische Bestimmung fuer 
den Bau und Betrieb DIN 1988. 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  5 

 Blatt 2 Bestimmungen fuer die Ermittlung der Lichten Wieten der Rohrleitung 
DIN 1986. Richtlinien fur die Berechnung von Wasserleitungen in 
Hausanlangen Berechnungsanleitung zu DIN 1988 DVGM Regelwerk - W308.  

 Technische Regeln fuer Trinkwassere Installationen (TREI (DIN 1988-TEIL 3). 

 K.Schulz: Οικιακές εγκαταστάσεις υγιεινής. 

 Πρότυπα  ΕΛΟΤ  και DIN  
 

2.4     Κλιματισμός -  Θέρμανση  -  Αερισμός 

 Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση 
κτιριακών χώρων." Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86. Μέρος 1. 

 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για 
θέρμανση κτιριακών χώρων", Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86. Μέρος 2. 

 "Κλιματισμός κτιριακών χώρων". Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86. 
 "Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χωρών". Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 

2425/86. 
 DIN 4701/1983: Regeln fuer die Berechnung des Warmebedarfs von 

Gebaude" 
 ASHRAE HANDBCOKS : 
 Fundamentals 1985, Applications 1982 ,Equipment 1983, Systems 1984 
 CARRIER "Handbook of air-conditioning system design. 

 RECKNAGEL - SPRENGER : ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΜΟΣ  1 & 
2 

 B.S.I 5588: part 9:89 

 SMACNA (Sheet Metal And Air Conditioning Contractors National Association) 

 Κ. ΛΕΦΑ  ; Αερισμός  και Κλιματισμός 

 Δ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ – Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: 1) Η Σχετική Υγρασία σε 40 
περιοχές της Ελλάδας,  2) Θερμοκρασιακά  Χαρακτηριστικά  35  Ελληνικών 
Πόλεων 

 Πρότυπα ΕΛΟΤ: 386 Καυστήρες πετρελαίου, 525 Έλεγχος καυσαερίων, 
810τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας για εγκαταστάσεις θέρμανσης, 234Λέβητες 
Κεντρικής Θέρμανσης, 235 Κανόνες δοκιμής, 276 Καυστήρες, 350 Θερμαντικά 
σώματα χώρων, 351Τεχνικές  απαιτήσεις ασφάλειας, 352 Τεχνικός εξοπλισμός 
ασφαλείας μέχρι 110οC, 447 Υπολογισμός των καπνοδόχων. 
 

2.5     Ηλεκτρικά  

 Το Ελληνικό Πρότυπο «ΕΛΟΤ HD 384» που έχει αντικαταστήσει τον Κανονισμό            
Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων «ΚΕΗΕ» σύμφωνα με την Υ.Α 
Φ7.5 / 1816 /88 /2004 – ΦΕΚ Β / 4701 / 5.3.2004 

 Κανονισμός VDE 0298. 
 ΔΕΗ, ΓΔΔ: Παροχές μέσης τάσης, Οδηγία διανομής Νο 34. 

 Κανονισμός ΔΕΗ σχετικά με την παροχή χαμηλής τάσης. 

 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1 KV, DIN VDE 0100 

 Ηλεκ/λογικές εγκαταστάσεις σε χώρους συγκεντρώσεως ανθρώπων, DIN VDE 
0108 Teil 1 

 Διαστασιολόγηση  μπαρών από χαλκό, DIN 43671 

 Οδηγίες για τον υπολογισμό του ρεύματος βραχυκυκλώσεως, VDE 0102 

 Ορολογία και Γενικές απαιτήσεις για υλικό ζεύξης και προστασίας χαμηλής 
τάσης, DIN VDE 0660, Teil 100, IEC 947-1 

 Διακόπτες ισχύος DIN VDE 0660, Teil 101 IEC 947-2 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 1:4 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1:3 
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 ΕΛΟΤ ΕΝ 61643 
 "Κανονισμός μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντηρήσεως, 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών" (ΦΕΚ Β 269/18-4-71,ΦΕΚ Β 331/31–3-
81,ΦΕΚ Β 117/26-2-81). 

 "Κανονισμός τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών εγκαταστάσεων" 
(ΦΕΚ Β 269/8/4/71) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 "Κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών " (ΦΕΚ Β 
767/31-12-92). 

 ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, ΕΙΑ/ΤΙΑ 569. 
 Πρότυπα ΕΛΟΤ. 
 VDE 0800, 0804, 0815, 0816, 0817, 0855, 0860, 0875, 0890, για 

εγκαταστάσεις κεντρικής κεραίας ραδιοφώνου και τηλεοράσεως 
 Κανονισμός Πυροπροστασίας των κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα 71/1988). 
 Πυροσβεστικές Διατάξεις 1. 2  και 3 με τα παραρτήματά τους (ΦΕΚ Β1148/30-

12-78, ΦΕΚ Β 100/3-2-79 και ΦΕΚ Β 20/191-81). 
 Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2451/86. 
 NFPA Code No 13 "Sprinkler Systems" 
 NFPA Code No 20 "Centrifugal Fire Pumps" 
 NFPA Code No 24 "Standpipe and Hose Systems" 
 NFPA Code No 72E "Automatic Fire Detectors" 

 Διακόπτες φορτίου, αποζεύκτες, μονάδες ασφαλειών-διακοπτών, DIN VDE 
0660, Teil 107IEC 408, IEC 947-3 

 Ασφάλειες χαμηλής τάσης, DIN VDE 0636, Διακόπτες προστασίας αγωγών, 
DIN VDE 0641 

 Προστασία με διακόπτη διαφυγής εντάσεως DIN VDE0664 

 Ηλεκτρονόμοι και Εκκινητές  Χ.Τ., DIN VDE 0660, Teil 102, 104, 106, IEC 158-
1, IEC947-4, IEC292-1, IEC292-2 

 Διακόπτες βοηθητικών κυκλωμάτων, DIN VDE 0660, Teil 200 έως 209, IEC 
337-1, -2Α, -2Β, - 2C, IEC 947-5 

 Καλώδια H05VV (ΝΥΜ), Πίνακας ΙΙΙ άρθρο 135 κατηγορία 1α & 3 αΦΕΚ 558/55, 
VDE 0250/69  (DIN 47 702) 

 Καλώδια J1VV (ΝΥΥ), VDE 0271 ,Γυμνοί χάλκινοι αγωγοί, VDE 0255/51 και 
VDE 0255/52 

 Εσχάρες καλωδίων, DIN 17162 

 Μεταλλικοί πίνακες διανομής stab, DIN 40050/IEC 144 

 Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Ιατρικών αερίων – κενού , Συστήματος 
απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. 
Αλληλεγγύης , όπως ισχύουν σήμερα   

 ΤΟΤΕΕ 2491/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια - Αποθήκευση και διανομή αερίων 
για ιατρική χρήση 

 

2.6     Πυρασφάλεια 

 Προεδρικό Διάταγμα 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» 
(ΦΕΚ32-Α-17/2/1988) καθώς και την τροποποίηση Π.Δ. 374/88 (ΦΕΚ 
647/Β/30-8-93) και συγκεκριμένα το άρθρο 12Α «Κτίρια υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας» - Κατηγορία Η καθώς και τις Γενικές διατάξεις του. 

 Παραρτήματα Α-Β-Γ και Δ της υπ' αριθ. 3/80 Πυροσβεστικής Διάταξης (όπως 
τροποποιήθηκε με τις 3α/1981,3β1983,3γ/1995 και 3δ/1995 Πυρ/κές Διατάξεις), 
όσον  αφορά  τα  βασικά  στοιχεία  των  συστημάτων, πυρανιχνεύσεως,  
μονίμου  υδροδοτικού  δικτύου  (φωλιές), αυτόματου συστήματος καταιονισμού 
(Sprinklers) και  βοηθητικών  εργαλείων πυροπροστασίας. 
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 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/81 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια - Μόνιμα πυροσβεστικά 
συστήματα με νερό». 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 54 «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού», όπως κάθε φορά 
ισχύει. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Αυτόματα συστήματα 
καταιονισμού – Σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση», όπως κάθε φορά 
ισχύει. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 15004 «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα κατάσβεσης 
με αέριο» , όπως κάθε φορά ισχύει. 

 NFPA 12 «Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems», όπως κάθε 
φορά ισχύει. 

 

2.7     Ασθενή  Ρεύματα 

 "Κανονισμός μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντηρήσεως, 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών" (ΦΕΚ Β 269/18-4-71,ΦΕΚ Β 331/31–3-
81,ΦΕΚ Β 117/26-2-81). 

 "Κανονισμός τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών εγκαταστάσεων" 
(ΦΕΚ Β 269/8/4/71) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 "Κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών " (ΦΕΚ Β 
767/31-12-92). 

 ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, ΕΙΑ/ΤΙΑ 569. 
 Πρότυπα ΕΛΟΤ. 
 VDE 0800, 0804, 0815, 0816, 0817, 0855, 0860, 0875, 0890, για 

εγκαταστάσεις κεντρικής κεραίας ραδιοφώνου και τηλεοράσεως 
 

2.8     Αντικεραυνική  Προστασία 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 1:4 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1:3 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 61643 
 

2.9     Εγκατάσταση  Ιατρικών Αερίων 

 Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Ιατρικών αερίων – κενού , Συστήματος 
απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. 
Αλληλεγγύης , όπως ισχύουν σήμερα   

 ΤΟΤΕΕ 2491/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια - Αποθήκευση και διανομή αερίων 
για ιατρική χρήση 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού είναι το τεύχος «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ» του 
Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, η προμελέτη της Υπηρεσίας, οι 
παρατηρήσεις του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και η αρχιτεκτονική και 
στατική μελέτη του έργου. 
 
Πέρα από τους κανονισμούς επιπλέον κριτήρια για το σχεδιασμό είναι : 

 Οι σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις του τμήματος. 

 Η ασφάλεια προσώπων, προσωπικού, εξοπλισμού.  
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 Η ελαχιστοποίηση βλαβών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα 
στην ομαλή λειτουργία του τμήματος. 

 Η εύκολη συντήρηση. 

 Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. 

 Η δυνατότητα επέκτασης κατά τέσσερεις ορόφους του τμήματος. 

 Όσον αφορά στο κριτήριο αυτό θα προβλεφθούν οι χώροι για τοποθέτηση του 
αναγκαίου πρόσθετου εξοπλισμού και οι απαραίτητες διελεύσεις καλωδιώσεων 
αεραγωγών και σωληνώσεων.  

 

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία : 

 

4.1 Σχέδια 

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι σχεδίων : 

 Σχέδια κατόψεων για όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις σε κλίμακα 1:50 (όσα σχέδια 
έχουν αλλαγές – τροποποιήσεις στο δίκτυο ή στο αρχιτεκτονικό υπόβαθρο).  

 Διαγράμματα. 

5. ΥΔΡΕΥΣΗ 

Στην εγκατάσταση της ύδρευσης τροποποιείται το δίκτυο σωληνώσεων έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η παροχή νερού στην απαιτούμενη ποσότητα, ποιότητα και πίεση για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών.  
 
Ειδικότερα έχουμε τροποποιήσεις στους χώρους Α.4.2.6.β, Β.1.5.2, Β.1.1.6, Α.2.1.5, 
Α.2.2.1.Ι, Α.2.3.2β, Α.2.3.2α, Α.2.1.7β, στους οποίους τροποποιούνται τα δίκτυα 
λόγω της Αρχιτεκτονικής μελέτης.  
 
Οι αλλαγές που γίνονται αποτελούν αποξηλώσεις υφισταμένων δικτύων, επεκτάσεις 
δικτύων, απομόνωση και τάπωμα δικτύων εντός δαπέδου, καθώς και συνδέσεις 
υδραυλικών υποδοχέων με το υφιστάμενο δίκτυο. Όλες οι αλλαγές στο δίκτυο 
φαίνονται στα σχέδια. 
 

6. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Στην εγκατάσταση της αποχέτευσης τροποποιείται το δίκτυο σωληνώσεων έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η αποχέτευση των υδραυλικών υποδοχέων. Οι τροποποιήσεις δεν 
περιορίζονται στην σύνδεση των νέων υποδοχέων στο δίκτυο αποχέτευσης καθώς 
και το τάπωμα σωληνώσεων που δεν αποξηλώνονται. Οι χώροι στους οποίους 
γίνονται οι αλλαγές του δικτύου είναι οι Α.4.2.6β, Β.2.6.1α, Α.2.1.1, Α..2.1.7β, 
Α.2.3.2β, Α.2.3.2α, καθώς και στους χώρους του υπογείου, στους οποίους γίνεται η 
σύνδεση των νέων κατακόρυφων στηλών στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης. 
 
Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δίκτυα της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, όπως 
φαίνεται στα σχέδια. 
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7. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Το δίκτυο πυρόσβεσης δεν τροποποιείται. 
 

8. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Το δίκτυο πυρανίχνευσης τροποποιείται στο χώρο Α.4.2.7 στον οποίο τοποθετείται 
ένας νέος πυρανιχνευτής και ένας φωτεινός επαναλήπτης σύμφωνα με τα σχέδια. Η 
τοποθέτηση νέων φωτιστικών ασφαλείας αποτελεί αντικείμενο άλλης εγκατάστασης. 
 

9. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Στην εγκατάσταση του κλιματισμού – θέρμανσης – αερισμού έχουμε τις εξής 
τροποποιήσεις: 
 
 Προσθήκη θερμαντικού σώματος στον προθάλαμο των ανελκυστήρων ΑΝ.1α & 

ΑΝ.1β με αντίστοιχη τροποποίηση του δικτύου σωληνώσεων θερμαντικών 
σωμάτων. 
 

 Αλλαγή θέσεων μονάδων FCU στους χώρους Α.2.1.5, Α.2.3.2β, Α.2.3.2α, 
Α.2.1.7β με συνέπεια την τροποποίηση των δικτύων σωληνώσεων και 
αεραγωγών στους χώρους αυτούς. 
 

 Στο χώρο Α1 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ μεταφέρθηκε ένα υφιστάμενο στόμιο 
επιστροφής αέρα με συνέπεια την αντικατάσταση των εύκαμπτων αεραγωγών 
που συνδέονται με αυτό από το FCU και το δίκτυο αεραγωγών απόρριψης. 
 

 Στο χώρο Α.1.1.13 εγκαθίσταται σύστημα κλιματισμού απ’ευθείας  εκτόνωσης. 
Τα εσωτερικά αυτά μηχανήματα συνδέονται με δίκτυο σωληνώσεων με 
εξωτερική μονάδα στο δώμα του χώρου. Η διανομή του αέρα από τις μονάδες 
αυτές γίνεται με δίκτυο αεραγωγών και στομίων όπως φαίνεται και στα σχέδια.  

 
Τα στοιχεία των μηχανημάτων εσωτερικών – εξωτερικών, αναγράφονται στα 
σχέδια. Τα συμπυκνώματα των μηχανημάτων συλλέγονται από δίκτυο 
σωληνώσεων και οδηγούνται στην πλησιέστερη υδρορροή.  
Τα εσωτερικά και το εξωτερικό μηχάνημα της εγκατάστασης θα φέρουν 
πλακέτα κατάλληλη για την σύνδεση τους με το υφιστάμενο σύστημα BMS. 
 

 Στο χώρο Υ.2.3 εγκαθίσταται σύστημα κλιματισμού απ’ευθείας  εκτόνωσης. Τα 
εσωτερικά αυτά μηχανήματα συνδέονται με δίκτυο σωληνώσεων με εξωτερική 
μονάδα στην COUR ANGLAISE. Οι θέσεις των μηχανημάτων φαίνονται στα 
σχέδια.  

 
Τα στοιχεία των μηχανημάτων εσωτερικών – εξωτερικού, αναγράφονται στα 
σχέδια. Τα συμπυκνώματα των μηχανημάτων συλλέγονται από δίκτυο 
σωληνώσεων και οδηγούνται στην πλησιέστερη σιφώνι δαπέδου. 
 

10. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 

Στην εγκατάσταση των Ιατρικών αερίων δεν έχουμε αλλαγές στο δίκτυο. 
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11. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

Στις εγκαταστάσεις των ισχυρών ρευμάτων οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής: 

 

 Μετακίνηση ρευματοδοτών και θερμοστάτη χώρου στο χώρο Β.1.2.2.β. 
 

 Μετακίνηση  ρευματοδοτών, διακοπτών και θερμοστάτη χώρου στο χώρο 
Α.4.2.7 και προσθήκη νέων φωτιστικών σωμάτων. 

 
 Μετακίνηση διακοπτών και φωτιστικού σώματος στο χώρο Α.4.2.6β. 
 
 Μετακίνηση ρευματοδοτών, αλλαγή στα κυκλώματα φωτισμού και προσθήκη 

νέου φωτιστικού ασφαλείας στους χώρους Β.2.2.1 και Β.2.1.5. 
 
 Μετακίνηση ρευματοδοτών και θερμοστάτη χώρου στο χώρο Β.1.2.2γ. 
 
 Μετακίνηση ρευματοδοτών και αλλαγή στα κυκλώματα φωτισμού στο χώρο 

Β.1.2.4. 
 
 Μετακίνηση ρευματοδοτών στους χώρους Β.1.3.4α, Β.1.3.4β και Α.1.1.8. 
 
 Μετακίνηση ρευματοδοτών, διακοπτών και θερμοστάτη χώρου στους χώρους 

Α.1.2.1, Α.1.1.2α, Α.1.1.9 και προσθήκη νέων φωτιστικών σωμάτων 
αντιβανδαλικού τύπου και φωτιστικών ασφαλείας. 

 
 Μετακίνηση ρευματοδοτών, αλλαγή στα κυκλώματα φωτισμού και προσθήκη 

νέων φωτιστικών σωμάτων αντιβανδαλικού τύπου και φωτιστικών ασφαλείας 
στους χώρους Α.1.1.3, Α.1.1.4. 

 
 Μετακίνηση ρευματοδοτών, διακοπτών και θερμοστάτη χώρου και προσθήκη 

νέων φωτιστικών  σωμάτων αντιβανδαλικού τύπου  στο χώρο Α.2.1.7β. 
 
 Μετακίνηση ρευματοδοτών, διακοπτών και θερμοστάτη χώρου, προσθήκη 

νέων φωτιστικών σωμάτων αντιβανδαλικού τύπου και εγκατάσταση νέου 
συστήματος κλήσης αδελφής στο χώρο Α.2.3.2β (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ). 

 
 Μετακίνηση διακοπτών εκτός του χώρου, αποξήλωση όλων των ρευματοδοτών 

και προσθήκη νέων φωτιστικών σωμάτων αντιβανδαλικού τύπου και λήψης για 
κάμερα στο χώρο Α.2.3.2α (ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ). 
 

 Μετακίνηση ρευματοδοτών και θερμοστάτη χώρου και προσθήκη νέων 
φωτιστικών σωμάτων αντιβανδαλικού τύπου και φωτιστικών ασφαλείας στους 
χώρους Α.2.1.5, Α.2.1.1. 

 
 Μετακίνηση φωτιστικών σωμάτων, ρευματοδοτών και διακοπτών στους 

χώρους Β.1.1.6, Β.1.5.2. 
 
 Προσθήκη νέων ρευματοδοτών, διακοπτών, θερμοστάτη χώρου, ηλεκτρικών 

λήψεων και νέων φωτιστικών σωμάτων αντιβανδαλικού τύπου και φωτιστικών 
ασφαλείας στο χώρο Α.1.1.13. 
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 Προσθήκη νέων ρευματοδοτών, διακοπτών, θερμοστατών χώρου, ηλεκτρικών 
λήψεων και νέων φωτιστικών σωμάτων και φωτιστικού ασφαλείας στο χώρο 
Υ.2.3. 

 

Οι αλλαγές προκύπτουν λόγω αρχιτεκτονικών αλλαγών και αλλαγής χρήσης των 
χώρων και παρουσιάζονται στο σύνολό τους στα αντίστοιχα σχέδια και διαγράμματα. 
 

12. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

Στις εγκαταστάσεις των ασθενών ρευμάτων οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής: 

 

 Μετακίνηση πρίζας RJ45, ηχείου ψευδοροφής και ρυθμιστή έντασης στο χώρο 
Α.4.2.7. 
 

 Μετακίνηση ηχείου ψευδοροφής και ρυθμιστή έντασης και προσθήκη νέας 
διπλής πρίζας R-TV στο χώρο Β.2.2.1. 

 
 Μετακίνηση διπλής πρίζας RJ45, ρυθιστή έντασης και ρολογιού μονής όψης και 

προσθήκη νέων ηχείων ψευδοροφής και νέας διπλής πρίζας R-TV στο χώρο 
Β.2.1.5. 

 
 Μετακίνηση διπλής πρίζας RJ45 στους χώρους Β.1.2.4, Β.1.3.4α. 
 
 Μετακίνηση διπλής πρίζας R-TV, ρολογιών μονής όψης και ηχείων 

ψευδοροφής και προσθήκη νέων ηχείων ψευδοροφής στους χώρους Α.1.2.1, 
Α.1.1.2α, Α.1.1.9. 

 
 Μετακίνηση διπλών πριζών RJ45, ρολογιού μονής όψης και προσθήκη νέας 

διπλής πρίζας R-TV, νέων ηχείων ψευδοροφής και νέου ρυθμιστή έντασης 
στους χώρους Α.1.1.3, Α.1.1.4. 

 
 Μετακίνηση ρολογιού μονής όψης και πρίζας  RJ45 και προσθήκη νέας πρίζας 

RJ45 στο χώρο Α.2.1.7β. 
 
 Προσθήκη νέας διπλής πρίζας RJ45, νέου ηχείου ψευδοροφής, νέου ρυθμιστή 

έντασης και εγκατάσταση νέου κεντρικού σταθμού κλήσεως αδελφής και νέου 
ψηφιακού καταγραφέα με έγχρωμο μόνιτορ στο χώρο Α.2.3.2β (ΣΤΑΣΗ 
ΑΔΕΛΦΗΣ). 

 
 Αποξήλωση όλων των πριζών και προσθήκη νέας κάμερας εσωτερικού  χώρου 

στο χώρο Α.2.3.2α (ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ). 
 
 Μετακίνηση διπλής πρίζας RJ45 και ηχείων ψευδοροφής και προσθήκη νέου 

ηχείου ψευδοροφής στους χώρους Α.2.1.1, Α.2.1.5. 
 Προσθήκη νέων ηχείων ψευδοροφής, νέου ρυθμιστή έντασης, νέου ρολογιού 

μονής όψης, νέας πρίζας RJ45, νέας διπλής πρίζας RJ45 και νέας διπλής 
πρίζας R-TV στο χώρο Α.1.1.13. 

 
 Μετακίνηση διπλής πρίζας RJ45 και ρολογιού μονής όψης στο χώρο Α.1.1.8. 
 
 Μετακίνηση διπλών πριζών RJ45 και προσθήκη νέων διπλών πριζών R-TV και 

νέων μπουτόν κλήσης αδελφής στους χώρους Β.1.1.6, Β.1.5.2. 
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Οι αλλαγές προκύπτουν λόγω αρχιτεκτονικών αλλαγών και αλλαγής χρήσης των 
χώρων και παρουσιάζονται στο σύνολό τους στα αντίστοιχα σχέδια και διαγράμματα. 

13. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Η εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας τροποποιείται στο χώρο του βατού 
δώματος του κτιρίου IV. Ο συλλεκτήριος αγωγός γειώσεως θα εγκιβωτιστεί στο 
δάπεδο του δώματος και θα εγκατασταθούν συλλεκτήρια μανιτάρια κράμματος Cu. 
Επίσης, κάθε πάσσαλος της μεταλλικής περίφραξης του βατού δώματος θα συνδεθεί 
ισοδυναμικά με τον περιμετρικό συλλεκτήριο αγωγό του Σ.Α.Π. Όλες οι αλλαγές στο 
Σ.Α.Π. φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια.  
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