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1.

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ – ΓΔΛΗΘΑ

1.1

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε
ησλ κνλάδσλ ειαθξηάο πξνθαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο, Γξαθεία θαη ρώξνη Τγηεηλήο ζηα ρνιεία ηεο Δπηθξάηεηαο.
Οη Σερληθνί όξνη ησλ Πξνδηαγξαθώλ απηώλ απνηεινύλ ηηο απαηηήζεηο (ηερληθέο –
ιεηηνπξγηθέο – αηζζεηηθέο) γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ.
Οη κνλάδεο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλάγθεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ιόγσ εηδηθώλ
πεξηζηάζεσλ ( κεηεγθαηαζηάζεηο, κεηαβνιέο αξηζκνύ καζεηώλ, ζενκελίεο θ.ιπ.). Μεηά
ηελ εμάιεηςε ησλ αλαγθώλ ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο νη αξρηθά εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο
ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, θαηά ηηο αλάγθεο ηνπ Ο..Κ Α.Δ.

1.2.

Oη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο ζα θαηαζέζνπλ πιήξεηο θαη
αλαιπηηθέο κειέηεο ησλ κνλάδσλ (ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ,
ΜΔΛΔΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ,
ΗΥΟΜΟΝΧΗ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟΤ θ.ιπ.) ππνγεγξακκέλεο από ηνπο
θαηά Νόκν κειεηεηέο κεραληθνύο. Ν δε Ν.Π.Θ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα
βειηηώζεσλ, κε παξάιιειε ππνρξέσζε απνδνρήο ηνπο από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαζέζνπλ δείγκα ησλ κνλάδσλ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ
ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ.

1.3.

Θα πξνηαζνύλ ηξεηο (3) ηύπνη κνλάδσλ :
Ρύπνο Α: Μνλάδα αίζνπζαο δηδαζθαιίαο.
Ρύπνο Β: Μνλάδα Γξαθείνπ (2/3 ηνπ ηύπνπ Α).
Ρύπνο Γ: Μνλάδα ρώξσλ πγηεηλήο (W.C).
Οη κνλάδεο ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνύκελεο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ (Flat – Pack). Ο
ηύπνο Α ζα απνηειείηαη από ηξία (3) επί κέξνπο ηκήκαηα, ν ηύπνο B από δύν (2), θαη ν
ηύπνο Γ από έλα (1).

1.4.

Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο ζα πξνθύπηνπλ, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, από
αθέξαηα πνιιαπιάζηα ιεηηνπξγηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θαλάβνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
ηνπνζέηεζή ηνπο κεκνλσκέλα ή ελ ζεηξά ζε ζπλδπαζκό, αλάινγα κε ηελ ηδηνκνξθία ηνπ
νηθνπέδνπ ή ηελ επηδησθόκελε αξρηηεθηνληθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη
αλάγθεο ηνπ δηδαθηεξίνπ πνπ ζα ζηεγαζζεί ζ‟ απηέο πξνζσξηλά. Οη κνλάδεο ζα
παξνπζηάδνπλ άξηηα θαη νινθιεξσκέλε αηζζεηηθή εηθόλα εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ
όςεσλ, νη δε ελ ζεηξά ηνπνζεηνύκελεο ζα εθάπηνληαη θαηά ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηνπο θαη
ζα απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν. Όπνπ απαηηείηαη, νη αξκνί ζα θαιύπηνληαη κε
αξκνθάιππηξα θαηάιιειεο δηαηνκήο.

1.5.

Οη κνλάδεο θαη ησλ ηξηώλ ηύπσλ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε νπνηαδήπνηε γήπεδα ρνιείσλ
θαη κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζσξηλώλ αλαγθώλ ζηέγαζεο ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα
κεηεγθαηάζηαζε, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ «Ο..Κ Α.Δ.». Η ζέζε ηεο
εγθαηάζηαζήο ηνπο κέζα ζηα γήπεδα ζα νξίδεηαη από ηνλ «Ο..Κ Α.Δ.». Λακβάλεηαη
ππόςε όηη ζηελ ελ ζεηξά δηάηαμε ησλ κνλάδσλ, είλαη πηζαλή ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα, όπνπ ππάξρεη θιίζε ηνπ νηθνπέδνπ (εμαζθάιηζε αλνίγκαηνο
ζπξώλ, επηθαιύςεσο αξκώλ θ.ιπ.) ή θαη ζε θιηκαθσηή δηάηαμε θάηνςεο (ελ είδε
ζθαιηέξαο).

1.6.

Οη ιπόκελεο κνλάδεο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα ζπλαξκνινγνύληαη επί ηόπνπ ηνπ
έξγνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή, ρσξίο πξόζζεηε δαπάλε κεηαθνξηώζεσλ, ε εύθνιε &
νηθνλνκηθή κεηαθνξά ηνπο ηόζν ζηελ επεηξσηηθή όζν θαη ζηελ λεζησηηθή ρώξα θαη γηα
κειινληηθή κεηεγθαηάζηαζε.

2.

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ

2.1

ΡΞΝΠ Α – ΚΝΛΑΓΑ ΑΗΘΝΠΑΠ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ

2.1.1.

Η επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο είλαη 40,5 m2 (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 6Υ6,75m)
κε κνξθή θαηόςεσο νξζνγσληθή.
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά:
α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο 3,10 m.
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 m.

2.1.2.

Η κνλάδα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο απνηειείηαη από ηξία όκνηα κέξε εμσηεξηθώλ
δηαζηάζεσλ 2,25 Υ 6,0 m, ηα νπνία ζα ζπλαξκνινγνύληαη κεηαμύ ηνπο. Σα κέξε πνπ
απνηεινύλ ηελ θάζε αίζνπζα ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνύκελα, γηα λα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα ηεο απξόζθνπηεο κεηαθνξάο αθόκε θαη ζε δύζβαηα ζεκεία .
Οη δηαζηάζεηο θάζε ηκήκαηνο είλαη ηέηνηεο ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο
κεηαθνξάο ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθήο άδεηαο δηέιεπζεο ππεξκεγέζνπο νρήκαηνο. Οη
ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη ζην άλσ θαη θάησ κέξνο ησλ κεηαιιηθώλ ππνζηπισκάησλ, θαζώο
θαη ζην πιαίζην ηεο νξνθήο, ήηνη δώδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ ζπλδέζεηο. H όιε θαηαζθεπή
ζα εμαζθαιίδεη πιήξε αθακςία θαη δελ ζα επηηξέπεη ηαιαληώζεηο από δπλακηθέο
θνξηίζεηο. Σν δάπεδν ησλ κνλάδσλ ζα απέρεη πεξίπνπ 20 cm από ηελ πθηζηάκελε
δηακνξθσκέλε βάζε έδξαζεο θαη ην ηπρόλ δεκηνπξγνύκελν θελό ζα θιείλεη ελ κέξεη
πεξηκεηξηθά επηηξέπνληαο ηελ δηέιεπζε ησλ όκβξησλ πδάησλ θαζώο θαη ηνλ αλεκπόδηζην
αεξηζκό.

2.1.3.

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζα είλαη
πιήξσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ EN-ISO 1461:2009 κε
ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο Φεπδαξγύξνπ 78κm (568 gr/m2). ηηο ζέζεηο ησλ
ζπγθνιιήζεσλ ζα εθαξκνζηεί ςπρξό γαιβάληζκα. Οη πεξηκεηξηθνί δηακήθεηο θνηινδνθνί
ηνπ πιαηζίνπ δαπέδνπ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 120Υ80Υ4 mm. Οη πεξηκεηξηθνί εγθάξζηνη
θνηινδνθνί ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 120Υ80Υ3 mm. Σν πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ζα
εληζρύεηαη κε εγθάξζηεο δνθίδεο θιεηζηήο δηαηνκήο 80Υ50Υ3 mm. Οη εγθάξζηεο δνθίδεο
ζα ηνπνζεηνύληαη αλά 40 cm πεξίπνπ. Κάησ από ηηο εγθάξζηεο δνθίδεο ηνπνζεηνύληαη
δύν δηακήθεηο ηξαβέξζεο 60Υ30Υ1,75 mm ζε απόζηαζε από ηα άθξα ηνπ ηειάξνπ 50
cm. Η αληνρή ζε θηλεηό θνξηίν είλαη 350 kg/ m2 . Σν πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ζα θέξεη (από
θάησ πξνο ηα πάλσ) παλέιν πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 0,5/60/0,5 mm, θόληξα πιαθέ
ζαιάζζεο 18mm θαηεγνξίαο E1WBP θαη ζην ηέινο επηθνιιεκέλν κε εηδηθή ηζρπξή θόιια
θύιιν ΛΙΝΟΣΑΠΗΣΑ 2mm. Πεξηκεηξηθά ηεο αηζνύζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα αληίζηνηρα
από ΛΙΝΟΣΑΠΗΣΑ ζνβαηεπηά ή άιιν πιηθό ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.

2.1.4.

Η νξνθή ηεο θάζε κνλάδαο ζα απνηειείηαη από κεηαιιηθό πιαίζην γαιβαληζκέλσλ δνθώλ.
Οη πεξηκεηξηθέο δηακήθεηο ζα είλαη θιεηζηήο δηαηνκήο 160Υ80Υ4 mm θαη νη πεξηκεηξηθέο
εγθάξζηεο αλνηθηήο δηαηνκήο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ θαη σο πεξηκεηξηθέο πδξνξξνέο. ηελ
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νξνθή ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν ζεξκνκνλσηηθά παλέια. Σν έλα παλέιν πεηξνβάκβαθα
πάρνπο 50mm ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ νξνθή εζσηεξηθά ηεο αίζνπζαο θαη ην άιιν παλέιν
πνιπνπξεζάλεο ηξαπεδνεηδνύο δηαηνκήο ειάρηζηνπ πάρνπο 40mm ζα ηνπνζεηεζεί
εμσηεξηθά. Δλδηάκεζα ζηα δύν παλέια ζα ππάξρνπλ εγθάξζηεο δνθίδεο νξνθήο από
εληζρπκέλα ζηξαηδαξηζηά όκνηα κε εθείλα ηνπ δαπέδνπ. Όιεο νη νξνθέο ζα είλαη ζε ζέζε
λα παξαιακβάλνπλ θαηαλεκεκέλν θνξηίν 150 kgr/m2 θαη θνξηία αλεκνπίεζεο θαη ρηνληνύ
ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό θνξηίζεσλ.
2.1.5.

Σα δύν πιαίζηα (νξνθήο θαη δαπέδνπ) ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηέζζεξηο (4) θνιώλεο
θιεηζηήο δηαηνκήο (θαηαθόξπθα ζηνηρεία), δηαζηάζεσλ θαη‟ειάρηζηνλ 80Υ80Υ4 mm.
Σα ηέζζεξα (4) θύξηα θαηαθόξπθα ζηνηρεία ηνπνζεηνύληαη ζηηο ηέζζεξηο (4) γσλίεο ηνπ
πιαηζίνπ .

2.1.6.

ηελ θύξηα όςε ησλ αηζνπζώλ θαη θαζ‟ όιν ην κήθνο ηνπο, ππάξρεη πξνζηέγαζκα
πιάηνπο 1.50m ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην πιαίζην ηεο νξνθήο. Η θαηαζθεπή ηνπ
πξνζηεγάζκαηνο θαζώο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα
ζπκβάιεη ζηελ αηζζεηηθή αξηηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο .

2.1.7.

Ρνηρώκαηα κνλάδσλ: Καηαζθεπάδνληαη από ζεξκνκνλσηηθά παλέια πεηξνβάκβαθα
ειάρηζηεο ππθλόηεηαο 120 Kg/m3, ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ι
0,033Kcal/h*m*oC θαη ζπλνιηθνύ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,5/50/0,5mm. Η ππθλόηεηα ησλ
κνλσηηθώλ πιηθώλ ησλ παλέισλ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη από ηα εθάζηνηε εξγνζηάζηα
θαηαζθεπήο. ηηο ελώζεηο ησλ κνλάδσλ ή ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, όπνπ
απαηηείηαη, ηνπνζεηνύληαη θαιαίζζεηα αξκνθάιππηξα, ρσξίο κόληκεο ζπλδέζεηο, γηα λα
είλαη εύθνιε ε αθαίξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο.

2.1.8.

Οη ζηέγεο ησλ κνλάδσλ, ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο. Ζ ζηεξέσζε ησλ ζηνηρείσλ
ηεο ζηέγεο ηόζνλ επί ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ όζνλ θαη κεηαμύ
ησλ γίλεηαη κε ηξόπν πνπ εμαζθαιίδεη ζηαζεξόηεηα θαη ζηεγαλόηεηα.

2.1.9.

Η κνλάδα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ζα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ
ζεξκνκόλσζεο δώλεο Γ (ζύκθσλα κε ηνλ λέν θαλνληζκό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ
θηηξίσλ).

2.1.10. Η θσηηζηηθή επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο είλαη ακθίπιεπξε κε παξάζπξα (εκπξόο) θαη
θεγγίηεο (πίζσ) επηηπγράλνληαο παξάιιεια ην θπζηθό αεξηζκό ηεο. Οη θσηηζηηθέο
επηθάλεηεο ησλ παξαζύξσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/5 ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.
ε όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζηηο ζέζεηο ησλ παινπηλάθσλ (πόξηεο, παξάζπξα,
θεγγίηεο) ηνπνζεηνύληαη θηγθιηδώκαηα αζθαιείαο, ραιύβδηλα , γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ
& ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα . Σα παινθξύζηαιια είλαη δηπιά πάρνπο 5mm έθαζην, κε
δηάθελν > 6mm.
2.1.11. Όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκίλην ειεθηξνζηαηηθήο
βαθήο ιεπθνύ ρξώκαηνο.
2.1.12. Οη δηαηνκέο (πξνθίι) ησλ αινπκηλίσλ ησλ παξαζύξσλ ζα αληηζηνηρνύλ ζηηο παξαθάησ
ελδεηθηηθέο ζεηξέο.
ΔΣΔΜ
- ζεηξά Δ 2200 (ζπξόκελα)
Alousystem
- ζεηξά
100 (
»
)
EUROPA
- ζεηξά
900 (
»
)
ALUMIL
- ζεηξά 9000 (
»
)
Σα παξάζπξα ησλ αηζνπζώλ είλαη 2-θύιια επάιιεια ζπξόκελα δηαζηάζεσλ 1,95 Υ1,2 m
πεξίπνπ.
2.1.13. Οη θεγγίηεο ηεο αίζνπζαο είλαη δύν (2). Ο θάζε θεγγίηεο είλαη δηαζηάζεσλ 1,95Υ0,70m
πεξίπνπ απνηεινύκελνο από δύν (2) θύιια επάιιεια – ζπξόκελα.
2.1.14. Οη εμσηεξηθέο πόξηεο δηαζηάζεσλ 1,00Υ2,2 m θαη αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. Έρνπλ
θιεηδαξηά αζθαιείαο ηύπνπ DOMUS θαη ρεηξνιαβή, πεξηζηξέθνληαη δε θαηά 180ν
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ζηαζεξνπνηνύκελεο ζηελ αλνηρηή ζέζε κε θαηάιιειν αζθαιή ηξόπν ρσξίο λα
πξνεμέρνπλ από ηελ αίζνπζα. Πξνβιέπνληαη πέληε (5) κεληεζέδεο. Οη εμώπνξηεο έρνπλ
ηακπιά πιήξε ζην θάησ κέξνο θαη ηδακηιίθη ζηαζεξό δηπιό ζην άλσ κέξνο (ζύκθσλα κε
ηελ παξ. 2.1.11.).
Πάλσ από ηελ πόξηα ζα ππάξρεη ζηαζεξόο θεγγίηεο.
Οη ηακπιάδεο ησλ εμσζύξσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο 18mm
επελδπκέλνη ακθίπιεπξα κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,50mm, ή από αληίζηνηρν
παλέιν πεηξνβάκβαθα επελδπκέλν ακθίπιεπξα κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,50
mm. Οη πόξηεο έρνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία – εμαξηήκαηα (όπσο π.ρ. ιάζηηρα,
βνπξηζάθηα, παξεκβύζκαηα θ.ι.π.) όπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπο. Η
κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπξώλ θαη ησλ θεγγηηώλ είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο
ζεηξέο ησλ παξαζύξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
2.1.15. Δμνπιηζκνί κνλάδσλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο.
Θα ηνπνζεηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) επίηνηρεο θξεκάζηξεο ζηνλ ηνίρν έλαληη ηνπ
πίλαθα δηδαζθαιίαο. Κξεκαζηαξάθηα πίζσ ζηηο πόξηεο ησλ WC.
Θα έρνπλ θσηηζκό κε θσηηζηηθά θζνξηζκνύ (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο).
Θα ηνπνζεηεζνύλ κνλάδεο Θέξκαλζεο (ζεξκνπνκπνί – convectors) ησλ 2000 W
θαηάιιεια ζηεξεσκέλεο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε θινπή ηνπο (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο).
Ππξνζβεζηήξαο μεξάο θόλεσο ησλ 6 θηιώλ Pa6 (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο).

2.2.

ΚΝΛΑΓΑ ΓΟΑΦΔΗΝ ( 2/3 ηεο Κνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδαζθαιίαο)

2.2.1.

Η Μνλάδα ηνπ Γξαθείνπ έρεη εκβαδόλ 27 m2 κε ειάρηζηε εμσηεξηθή δηάζηαζε: 4,50 m.
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά:
α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο 3,10m
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 m.
Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαζώο θαη ηα ζρεηηθά Σερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα είλαη ίδηα, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
παξαγξάθνπο ηεο Μνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδ/ιίαο θαη ζηελ ηαηηθή Μειέηε.
Οη εμσηεξηθέο πόξηεο δηαζηάζεσλ 1.00Υ2.20m ζα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα. Έρνπλ
θιεηδαξηά αζθαιείαο ηύπνπ DOMUS θαη ρεηξνιαβή. Πξνβιέπνληαη πέληε (5) κεληεζέδεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην γξαθείν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο αίζνπζα γηα παηδηά κε εηδηθέο
αλάγθεο ε πόξηα ζα είλαη σο ησλ Αηζνπζώλ Γηδ/ιίαο.

2.2.2.
2.2.3.

2.3.

ΚΝΛΑΓΑ ΣΩΟΩΛ ΓΗΔΗΛΖΠ (W.C.)

2.3.1. Η Μνλάδα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο (w.c.) έρεη εκβαδόλ: 9m2 κε ειάρηζηε εμσηεξηθή
δηάζηαζε : 2,25m.
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά:
α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο 3,10m
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 m.
2.3.2. Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαζώο θαη ηα ζρεηηθά Σερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είλαη ίδηα, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο
ηεο Μνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδαζθαιίαο.
2.3.3. ρεηηθά κε ην πξνζηέγαζκα ηεο Κπξίαο όςεο, θαη γηα ηα ζόθνξα, ηζρύνπλ όζα
αλαγξάθνληαη ζηελ § 2.1.6.
2.3.4. Όζνλ αθνξά ηα ηνηρώκαηα ηεο Μνλάδαο, ζηηο κνλώζεηο δαπέδνπ θαη νξνθήο ηζρύνπλ
όζα αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηεο πεξηγξαθήο ηεο Αίζνπζαο Γηδ/ιίαο.
2.3.5. Η Μνλάδα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο απνηειείηαη από ηηο δύν (2) ζέζεηο w.c. κε εκβαδόλ
1.6m2 έθαζηνο θαη ηνλ ρώξν γηα ηνπο ληπηήξεο.
Η επηθάιπςε ηνπ δαπέδνπ ηεο κνλάδαο ζα είλαη από θεξακηθά πιαθίδηα ελδεηθηηθώλ
δηαζηάζεσλ 20Υ20 cm θαηεγνξίαο ζθιεξόηεηαο group 4, ειιεληθήο θαηαζθεπήο,
επηθνιιεκέλα ζην θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε εηδηθή ειαζηηθή θόιια πιαθηδίσλ
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ελδεηθηηθνύ ηύπνπ Ceramit – CM – 17 ηεο Ceresit. Σα θεξακηθά πιαθάθηα ζα
ηνπνζεηεζνύλ κε αξκό 0,50 cm.
2.3.6. ε θάζε ζέζε w.c. ζα ππάξρεη ιεθάλε επξσπατθνύ ηύπνπ, κε θάιπκκα, δνρείν (θαδαλάθη)
ρακειήο θαη ραξηνζήθε κεηαιιηθή επηληθεισκέλε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ρώξνη WC
ρξεζηκνπνηεζνύλ από παηδηά Νεπηαγσγείνπ, ζα πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε εηδώλ πγηεηλήο
γηα λήπηα.
2.3.7. Πξνβιέπνληαη δύν (2) ληπηήξεο θνινλάηνη ζηνλ αληίζηνηρν ρώξν. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα
δνζεί ζηελ ζηήξημε ησλ ληπηήξσλ θαη ζηελ επαθή ηνπο κε ην εμσηεξηθό παλό.
Πάλσ από θάζε ληπηήξα ζα ηνπνζεηείηαη θαζξέθηεο κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο
400Υ600Υ5mm.
2.3.8. Σα δηαρσξηζηηθά παλό ησλ ζέζεσλ ησλ w.c. ζα είλαη ηδίαο θαηαζθεπήο όπσο απηά ησλ
εμσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ, ζα έρνπλ πάρνο 30 mm θαη‟ ειάρηζηνλ θαη ζα απέρνπλ από ην
δάπεδν 20 cm κέρξη ύςνπο 220εθ.
2.3.9. Οη εμώζπξεο ησλ w.c., ζα είλαη ηδίαο θαηαζθεπήο όπσο νη πόξηεο ησλ αηζνπζώλ
(βι. § 2.1.12). Θα έρνπλ δηαζηάζεηο 1,00Υ2,20m πεξίπνπ θαη ζα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ.
Οη εζώζπξεο ησλ w.c. δηαζηάζεσλ 0,80Υ2,20 m ζα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα θαη ζα
απέρνπλ από ην δάπεδν 20 cm δει. ην θύιιν ηεο πόξηαο ζα είλαη 0,70Υ2,00.
Η θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη όκνηα όπσο απηή ησλ εμσηεξηθώλ ζπξώλ ησλ w.c. Οη θάζεο
ησλ ζπξώλ εμ αινπκηλίνπ ζα ζηεξεώλνληαη ζε πιαίζην κεηαιιηθό γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ
ειάρηζηεο δηαηνκήο 100Υ40Υ2mm θαη ρξώκαηνο ιεπθνύ.
2.3.10. Η θσηηζηηθή επηθάλεηα είλαη ίζε κε ην 1/10 ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ θαη ν θπζηθόο
αεξηζκόο επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ θεγγηηώλ, (έλαο γηα θάζε ζέζε w.c.) νη νπνίνη είλαη
όινη αλά δύν επάιιεινη. Διάρηζηε δηάζηαζε θεγγίηε:0,70Υ0,95 m. Ο θσηηζκόο
επηηπγράλεηαη κε ηέζζεξα θσηηζηηθά ζώκαηα ππξάθησζεο („‟ρειώλεο‟‟ κε πιέγκα
πξνζηαζίαο) – 2 ζηελ νξνθή πάλσ από θάζε ρώξν w.c. θαη 2 πάλσ από ηνλ ρώξν ησλ
ληπηήξσλ.
2.3.11. Η όιε ζύλδεζε ησλ κνλάδσλ W.C. εμαζθαιίδεη πιήξε πγξνκόλσζε θαη ζηεγαλόηεηα.
Σα επελδπηηθά πιηθά δαπέδσλ θαη ηνίρσλ είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη εμαζθαιίδνπλ θαη
απηά πιήξε πγξνκόλσζε θαη ζηεγαλόηεηα θαζώο θαη αλζεθηηθόηεηα θαηά ηελ
ζπλαξκνιόγεζε – απνζπλαξκνιόγεζε.

3.

ΒΑΦΔΠ

3.1.

Ο κεηαιιηθόο ζθειεηόο (γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ δηαηνκή), θαζώο θαη θάζε άιιε
κεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ζα πξνζηαηεύνληαη κε βαθή, νη δε νξαηέο
(εζσηεξηθέο – εμσηεξηθέο) επηθάλεηεο κε ρξώκαηα κε θαηάιιειε πξνεξγαζία γηα
πξόζθπζε ζε γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο.
Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα όπσο θνιώλεο, αξκνθάιππηξα, πεξηκεηξηθέο πδξνξξνέο, θιπ ζα
είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκό θαη βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά.
Όια ηα ρξώκαηα ζα είλαη νηθνινγηθά θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ( ζηιηθόλεο,
ζηόθνη, καζηίρεο θ.ι.π.) ζα είλαη κε ηνμηθά & νηθνινγηθά .

4.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ

4.1.

Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην ή άιιεο θαξθηλνγόλεο θαη ηνμηθέο
νπζίεο, όια δε ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα ζπλνδεύνληαη κε πηζηνπνηεηηθά έιεγρνπ
θαηαιιειόηεηαο.

4.2

Όιεο νη κνλάδεο ζα ζηεξεώλνληαη
κε αζθαιείο αγθπξώζεηο ζηηο πξνο ηνύην
θαηαζθεπαζκέλεο βάζεηο, νη νπνίεο (αγθπξώζεηο) απνηεινύλ ρσξηζηό θεθάιαην ηεο
ηαηηθήο Μειέηεο (βιέπε επηζπλαπηόκελν ζρέδην).
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4.3.

Οη βάζεηο επί ησλ νπνίσλ ζα εδξάδνληαη νη κνλάδεο θαη ησλ δύν ηύπσλ ζα απνηεινύληαη
από πιάθα εθ beton C 16/20 επί ηνπ εδάθνπο (θαηόπηλ ελδερνκέλεο εμπγίαλζεο), πάρνπο
0,15 m θαη νπιηζκέλεο κε 2 εζράξεο Φ10/15 άλσ θαη θάησ. Η θαηαζθεπή ηεο βάζεσο
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ, ζηα δηδαθηήξηα ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ νη
κνλάδεο.

4.4.

Η θαηαζθεπή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ηξηώλ ηύπσλ, εμαζθαιίδεη
πιήξε αθακςία ησλ θνξέσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπο έλαληη ησλ θαηαπνλήζεσλ θαηά
ηελ κεηαθνξά, θόξησζε, εθθόξησζε, εγθαηάζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θ.ιπ. Η αθακςία
πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά θαη απνηειεί ρσξηζηό θεθάιαην ηεο ηαηηθήο Μειέηεο.

4.5.

Όιεο γεληθά νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο απνηεινύληαη από γαιβαληζκέλν ελ ζεξκό ράιπβα
όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2.1.3., κε άξηζηεο πνηόηεηαο βαθή θαηόπηλ ηεο
ελδεδεηγκέλεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη νμείδσζεο, έρνπλ δε θαηαιιήισο
επεμεξγαζκέλεο ηηο αθκέο ηνπο ώζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ γξέδηα, εμνγθώκαηα,
θαθόηερλα δηακνξθσκέλεο απνιήμεηο θ.ιπ. γηα ιόγνπο αζθαιείαο.

4.6.

Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπο γίλνληαη κε ζπγθόιιεζε
ηόμνπ ζπλερνύο ξαθήο θαηά DIN 4100, κε ειεθηξόδηα Kb 7018.

4.7

ηελ νξνθή ησλ κνλάδσλ ππάξρνπλ θαηάιιεια άγθηζηξα ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη
νη κνλάδεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη αλύςσζε. Απηά είλαη αλαπόζπαζηα ζηνηρεία ησλ
κνλάδσλ γηα πεξαηηέξσ κεηαθνξά θαη επαλεγθαηάζηαζε. Δπίζεο ζηε βάζε ηνπο
ππάξρνπλ θαηάιιεια άγθηζηξα ή νπέο κε ππνδνρή αζθαιείαο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
κνλάδσλ κε πιαηθόξκεο θαη πεξνλνθόξα, απαγνξεπκέλεο πάζεο πξνεμνρήο γηα ιόγνπο
αζθαιείαο.

4.8

Οη ζπλδέζεηο ησλ κνλάδσλ κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή θαζώο θαη ηα εμσηεξηθά δίθηπα
απνρέηεπζεο (ζηα W.C.)ησλ δηακνξθσκέλσλ πηεξύγσλ πξνο ηα Γίθηπα Κνηλήο Χθειείαο
(Γ.Δ.Η, ΔΤΓΑΠ θ.ι.π.), δελ απνηεινύλ κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνκήζεηαο, αιιά
ππνρξέσζε ησλ ρνιείσλ ή Γήκσλ.
Σα θαηαηηζέκελα Prospectus, όηαλ απηά δεηνύληαη από ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο
Γ/μεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα πξέπεη ηα θαηαηηζέκελα Prospectus λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε
δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ
νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία
ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Γύλαηαη λα δεηεζεί νπνηνζδήπνηε εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί όηη ηα πιηθά
πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία, αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο όπσο νξίδεηαη από ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο
γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3 ) ρξόληα από ηελ παξαιαβή ηνπ, εθηόο αλ άιισο νξίδεηαη, όζνλ
αθνξά ηνλ ρξόλν ή άιιε κνξθή εγγύεζεο, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο. Καηά
ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε
βιάβε ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη
δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εθηόο ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ . Δθεί πνπ απαηηείηαη,
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιήξε εγγύεζε θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα
πξνιεπηηθό έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε ην ππό
πξνκήζεηα είδνο λα είλαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εηνηκόηεηαο.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη
πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, λα
θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδώλ, εθ πνζνζηνύ ίζνπ
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο απηώλ ρσξίο ΦΠΑ, εθηόο εάλ ζηηο Σερληθέο

4.9

4.10
4.11
4.12

4.13

ΓΔ-ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ, ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2010
/
ΑΙΘΟΤΔ – ΓΡΑΦΔΙΑ & ΥΧΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ (W.C.) ΔΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ – Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ / Γ/ΞΗ: 12/Α/09
-6-

4.14

Πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο νξίδεηαη δηαθνξεηηθό πνζνζηό. Η ελ ιόγσ εγγπεηηθή επηζηνιή
ζα θαιύπηεη όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδώλ.
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα απνξξίπηνληαη.
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ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΑΗΘΝΠΔΠ, ΓΟΑΦΔΗΑ, W.C.
Γεληθά
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηα πιηθά, ηηο ζπζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα
ηνπ εκπνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Έξγν θαη ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη
αξίζηεο θαηαζθεπήο.
Όπνπ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθόο ηύπνο ,απηό δελ ππνδειώλεη ηελ πξνηίκεζε ζην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν ,αιιά ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο πνπ πξέπεη λα είλαη όκνηα ή αλώηεξε από εθείλε
ηνπ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ.
Όπνπ αλαθέξνληαη κεγέζε πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο ,
π.ρ. πάρε ζσιελώζεσλ, πηέζεηο ιεηηνπξγίαο θ.ι.π ,νη αλαγξαθόκελεο ηηκέο είλαη νη ειάρηζηεο
επηηξεπόκελεο θαη όηη ηα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πνπ δελ θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο απηέο
απνξξίπηνληαη ακέζσο από ηελ Δπίβιεςε.
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ
Α) ΠΩΙΖΛΩΠΔΗΠ
Σν δίθηπν ύδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο DN 15 κε πξνζηαηεπηηθή
επέλδπζε.
Θα ππάξρεη αλακνλή 3/4 “ κε δηαθόπηεο γηα ζύλδεζε κε ην δίθηπν ύδξεπζεο.
ε θάζε ππνδνρέα ζα ππάξρεη δηαθόπηεο επηρξσκησκέλνο.
Β) ΘΟΝΛΝΗ
Θα είλαη επηρξσκησκέλνη, νξεηράιθηλνη. ην άθξν ηνπο ζα θέξνπλ ζπείξσκα ή ξαθόξ γηα
ζύλδεζε κε ειαζηηθό ζσιήλα. Πξηλ από θάζε θξνπλό ζα ηνπνζεηεζεί δηαθόπηεο – θακπάλα.
Γ) ΛΗΞΡΖΟΔΠ
Οη ληπηήξεο ζα είλαη θνινλάηνη, θαηαζθεπαζκέλνη από ιεπθή παιώδε πνξζειάλε, ζα έρνπλ
νξζνγώλην ζρήκα κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη νη δηαζηάζεηο ζα είλαη:
Γηα ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη καζεηέο : 52Υ43
Γηα λήπηα
: 35Υ20
Οη ληπηήξεο θέξνπλ δηάηαμε γηα ππεξρείιηζε, δηακνξθσκέλεο ζέζεηο γηα ηνπνζέηεζε ζαπνπληνύ
θαη ηξύπα γηα λα πξνζαξκόδεηαη ε βαιβίδα εθθέλσζεο Φ 1 1/2" θαη ζα ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο
εμαξηήκαηα:
Βαιβίδα εθθέλσζεο
Παγίδα δηακέηξνπ Φ 1 1/4” γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ ληπηήξα κε ηνλ ζσιήλα απνρέηεπζεο,
νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε, πνπ λα θαζαξίδεηαη εύθνια.
Διαζηηθό πώκα κε αιπζίδα ρξσκέ γηα ηελ έκθξαμε ηεο ηξύπαο ηεο βαιβίδαο απνρέηεπζεο.
Γ) ΙΔΘΑΛΖ W.C. ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΡΞΝ
Οη ιεθάλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ιεπθή παιώδε πνξζειάλε κε ελζσκαησκέλε παγίδα
(ζηθώλη) θαη ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
Δίδνο W.C.
Γηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ- καζεηώλ
Νεπίσλ

Γηαζηάζεηο (cm)
46Υ36
43Υ33

Ύςνο (cm)
35
16 ή 35
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Θα ζπλνδεύνληαη επίζεο από:
Πιαζηηθό θάζηζκα ιεπθό κε θάιπκκα
Δηδηθό εμάξηεκα γηα πξνζαξκνγή ηεο ιεθάλεο κε ην δνρείν πιύζεο
Οη ιεθάλεο ζα ζπλνδεύνληαη από πιαζηηθά θαδαλάθηα θαη ραξηνζήθεο.
Δ) ΓΝΣΔΗΝ ΞΙΠΖΠ
Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ δνρεία ρακειήο πίεζεο από εληζρπκέλν ιεπθό πιαζηηθό πνπ ηνπνζεηνύληαη
πάλσ ζηε ιεθάλε.
ΠΡ) ΣΑΟΡΝΘΖΘΖ
Θα είλαη κεηαιιηθή επηληθεισκέλε θαη ζα ζπλνδεύεη θάζε ιεθάλε W.C.
Ε) ΘΑΘΟΔΞΡΖΠ ΡΝΗΣΝ
πλνδεύνπλ θάζε ληπηήξα. Θα έρνπλ πάρνο 4 mm θαη θηιέην πάρνπο 1cm, νη δε δηαζηάζεηο ηνπο
ζα είλαη αλάινγεο κε ηνλ ληπηήξα πνπ ζπλνδεύνπλ.
Κάζε θαζξέπηεο ζα ζηεξίδεηαη κε βίδεο θαη αληίζηνηρα θαιύκκαηα ρξσκέ.
ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ
Θα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο U-PVC 6 atm, κε εζσηεξηθή δηάκεηξν γηα ηηο ιεθάλεο
Φ100 mm θαη γηα ηνπο ληπηήξεο Φ40 mm.
Θα ππάξρεη δίθηπν εμαεξηζκνύ γηα ηηο ιεθάλεο κε πιαζηηθό ζσιήλα Φ 75 mm.
Σέινο ην όιν δίθηπν ζα θαηαιήγεη ζε αλακνλή γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν πόιεο κε
Φ100 mm.
ΓΗΘΡΝ ΝΚΒΟΗΩΛ
Η απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ ζα γίλεηαη από ηελ νξνθή κέζσ ησλ θάζεησλ θνηινδνθώλ.

ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΓΔΛΗΘΑ
Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ αηζνπζώλ, ησλ γξαθείσλ θαη ησλ W.C. ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνύο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (HD384) θαη ηηο ΣΟΣΔ πνπ ηζρύνπλ, ηνπο θαλόλεο
ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ ΓΟΚ θαζώο θαη ηηο επξσπατθέο
πξνδηαγξαθέο.
Όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα κε δηεζλή Standards πνηόηεηαο.
ΞΑΟΝΣΔΠ
Έμσ από θάζε αίζνπζα, γξαθείν ή W.C. ζε πςειό ζεκείν ζα ππάξρεη ζηεγαλό θνπηί
δηαθιαδώζεσο κε αλακνλή ειεθηξηθνύ ζσιήλα γηα ζύλδεζε ηεο παξνρηθήο γξακκήο ηνπ
ππνπίλαθα. Θα είλαη κνλνθαζηθή 3Υ4 mm2 θαη ζα ζπλνδεύεηαη από επίζεκν πηζηνπνηεηηθό, εθ‟
όζνλ δεηεζεί.
ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΠΩΚΑΡΑ
ε θάζε αίζνπζα ζα ππάξρνπλ 6 θσηηζηηθά ζώκαηα θζνξηζκνύ, ζε θάζε γξαθείν ζα ππάξρνπλ
3 θσηηζηηθά ζώκαηα θζνξηζκνύ θαη ζε θάζε WC ζα ππάξρνπλ 4 θσηηζηηθά ζώκαηα ηύπνπ
ρειώλαο κε πιέγκα πξνζηαζίαο θαη ιπρλίεο ππξαθηώζεσο 60 W. ηηο εηζόδνπο ησλ αηζνπζώλ,
ησλ γξαθείσλ θαη ησλ W.C. ζα ππάξρεη επίζεο έλα θσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ ρειώλαο.
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Σα θσηηζηηθά πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηα W.C. θαη γεληθά ζε εμσηεξηθό ρώξν ζα έρνπλ θαηάιιειν
βαζκό πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην θαλνληζκό εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Φσηηζηηθά ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ
Δίλαη θσηηζηηθά ζώκαηα θαηάιιεια γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνύ ζρήκαηνο ξάβδνπ, ρξώκαηνο
θσηόο 34 ( WHITE LIGHT ) θαη έρνπλ βάζε από ραιπβδνζσιήλα DKP, πάρνπο 0,8 mm
βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά ελ ζεξκώ κε εηδηθό ιαθ ζε ρξώκα ιεπθό θαη ζηε ζπλέρεηα ςεκέλε κε
ππέξπζξεο αθηίλεο ζε ζεξκνθξαζία 180 0 C.
Η βάζε ζα θέξεη εζσηεξηθά ζπλαξκνινγεκέλα θαη ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλα όια ηα όξγαλα αθήο
ηνπ ιακπηήξα, δειαδή :
Ππθλσηή γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπλεκηηόλνπ ,θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο VDE ,
παξ. 60 θαη γεκηζκέλν κε εηδηθό άθιεθην κνλσηηθό πγξό θινθέλ, ζα πεξηιακβάλεη δε αληίζηαζε
εθθνξηίζεσο ζπλδεδεκέλε ελ ζεηξά.
ηξαγγαιηζηηθό πελίν αζόξπβνπ ηύπνπ.
Δθθηλεηή άξηζηεο πνηόηεηαο εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ από ην εξγνζηάζην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξίαο ηνπ ιακπηήξα.
Γύν ιπρληνιαβέο βαξηάο θαηαζθεπήο κε θαηάιιειν ζύζηεκα γηα ηελ αζθαιή ζπγθξάηεζε ηνπ
θάζε ιακπηήξα. Οη επαθέο ησλ ιπρληνιαβώλ ζα είλαη επαξγπξσκέλεο, ελώ ηα κέξε ή ηα
εμαξηήκαηα πνπ δελ είλαη βακκέλα ζα έρνπλ ππνζηεί επηθαλεηαθή ρεκηθή επεμεξγαζία, ώζηε λα
κελ ζθνπξηάδνπλ.
Γεληθά, ηα θσηηζηηθά ζώκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα από αηρκεξέο γσλίεο θαη λα έρνπλ
επαξθή ζηεξεόηεηα θαη δηαζηάζεηο, ώζηε λα κελ παξακνξθώλνληαη κε απνηέιεζκα ηελ θαθή
πξνζαξκνγή ηνπ ιακπηήξα ζηηο ιπρληνιαβέο ηνπ.
Η βάζε θάζε θσηηζηηθνύ ζώκαηνο ζα έρεη κηα ειεθηξηθή επαθή γηα ηελ γείσζή ηνπ, νπέο
ζηήξημεο θαη νπέο γηα ηελ είζνδν ησλ ηξνθνδνηηθώλ θαισδίσλ από επάλσ.
Δθ' όζνλ πξνβιέπνληαη θσηηζηηθά κε πιαζηηθό θάιπκκα, απηό ζα είλαη εμ νινθιήξνπ αθξπιηθό,
αδηαθαλέο κε ρξώκα γαιαθηεξό. Η ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θαιύκκαηνο θαη ηεο
κεηαιιηθήο ζθάθεο ζα γίλεη κε ηελ παξεκβνιή θαηάιιεινπ παξεκβύζκαηνο από αθξώδεο
πιαζηηθό.
ηελ πεξίπησζε θσηηζηηθώλ κε πεξζηδσηό θάιπκκα ,απηό ζα έρεη πιαίζην από ραιπβδνέιαζκα
βακκέλν κε ιαθ θνύξλνπ θαη θπςεινεηδή αθξπιηθή ζράξα ,πνπ δελ παξακνξθώλεηαη.
Φσηηζηηθά θζνξηζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ, εθηόο
από ηα W.C θαζώο θαη όπνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε.
Ο ηύπνο θσηηζηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ρσξίο θάιπκκα ,γηα δύν ιακπηήξεο ησλ 36 W
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ SIEMENS 5LJ 180 1 - 2C ή PHILIPS TMS 2 X 36 W.
ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΔΠ
Οη ξεπκαηνδόηεο ζα είλαη 16 Α , 250 V κε πιεπξηθέο επαθέο γηα ηελ γείσζε, ηύπνπ ΟΤΚΟ κε
θαπάθη γηα ηηο αίζνπζεο θαη απινί ΟΤΚΟ γηα ηνπο ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ, γξαθείσλ .
Οη ζηεγαλνί ξεπκαηνδόηεο ζα είλαη 16 Α , 250 V κε πιαζηηθέο επαθέο γηα γείσζε, ηύπνπ ΟΤΚΟ,
ηζρπξνύ ηύπνπ, κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα, θαηάιιεινη είηε γηα νξαηή ή γηα ρσλεπηή
εγθαηάζηαζε.
ε θάζε αίζνπζα ή γξαθείν ζα ηνπνζεηεζνύλ 3 ξεπκαηνδόηεο (2 δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ πίλαθα
θαη έλαο ζηελ απέλαληη πιεπξά).
Δπίζεο ζε θάζε γξαθείν ζα ηνπνζεηεζεί κία πξίδα ηειεθώλνπ θαη κε ηειεθσληθνύ θαιώδην
εζσηεξηθνύ ρώξνπ γηα αγσγνύο Φ 0,8 ρηι. κε αγσγό γείσζεο θαη κόλσζε από ζεξκνπιαζηηθή
ύιε PVC , ζσξάθηζε κέζσ ηαηλίαο αινπκηλίνπ ή ραιθνύ ,ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 3Τ (ST) Τ. πνπ ζα
θαηαιήγεη ζε εμσηεξηθό θνπηί ζηεγαλό κε αλακνλή γηα ηε ζύλδεζε κε ην ηειεθσληθό δίθηπν.
Σέινο ζα ηνπνζεηεζνύλ ξεπκαηνδόηεο γηα ηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα.
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ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ
Οη δηαθόπηεο ζα είλαη ρσλεπηνύ ηύπνπ κε θνριίσζε (ΣΑΜΠΛΔΡ ) εμαηξεηηθήο θαηαζθεπήο 10 Α ,
250 V.
Οη ζηεγαλνί δηαθόπηεο ζα είλαη 10 Α , 250 V πεξηζηξνθηθνί, ηζρπξνύ ηύπνπ, θαηάιιεινη γηα
ζηεγαλή εγθαηάζηαζε ρσλεπηή. Οη δηαθόπηεο ησλ αηζνπζώλ ζα είλαη θνκκηηαηέξ ελώ ησλ
γξαθείσλ θαη W.C. απινί.
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ
Κάζε αίζνπζα, γξαθείν ή W.C. ζα δηαζέηεη έλα ειεθηξηθό πίλαθα επίηνηρν, κεηαιιηθό,
θαηαζθεπαζκέλν από ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα
ζε θνξείο δηπινύ Π, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ STAB SIEMENS 8 GD3 κε κεηαιιηθή πόξηα θαη κε
πξνζηαζία ΙΡ 30 θαηά DIN 40050.
Μεηαιιηθό πιαίζην πνπ ηνπνζεηείηαη ζην εκπξόζζην κέξνο ηνπ πίλαθα, πάλσ ζην νπνίν
ζηεξεώλεηαη ε πόξηα ηνπ πίλαθα, ε νπνία θιεηδώλεη κε κεηαιιηθή θιεηδαξηά.
Η πόξηα ζα είλαη κνλόθπιιε. Πιάθα ζην εκπξόζζην κέξνο ,πάλσ ζηελ νπνία ζα αλνηρζνύλ νη
θαηάιιειεο θάζε θνξά ηξύπεο γηα ηα όξγαλα ηνπ πίλαθα. ηελ πιάθα απηή ζα ππάξρνπλ
πηλαθίδεο από δειαηίλε κε επηληθεισκέλν πιαίζην γηα ηελ αλαγξαθή ησλ θπθισκάησλ
(π.ρ. θσηηζκόο Αίζνπζαο). Η πιάθα απηή ζα πξνζαξκόδεηαη ζην πιαίζην κε ηέζζεξηο
επηληθεισκέλεο αλνμείδσηεο βίδεο , πνπ ζα κπνξνύλ λα βγαίλνπλ ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε λα
βγαίλεη θαη ε πόξηα ηνπ πίλαθα.
Σν πάρνο ηεο ιακαξίλαο ηνπ εξκαξίνπ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο πιάθαο ηεο πόξηαο ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 1,00 mm.
Οη πίλαθεο ζα βαθνύλ κε δύν ζηξώζεηο αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη κία ηειηθή ζηξώζε από
βεξλίθη ,ζε ρξώκα πνπ ζα θαζνξηζζεί από ηελ Δπίβιεςε.
Η θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα, ώζηε ηα δηάθνξα όξγαλα γηα δηαθνπή, ρεηξηζκό,
αζθάιηζε, ελδείμεηο θ.η.ι. λα είλαη πξνζηηά κε επθνιία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εκπξόζζησλ
θαιπκκάησλ ησλ πηλάθσλ, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα είλαη δπλαηή ε
άλεηε αθαίξεζε, ε επηζθεπή θαη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ,ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηα ππόινηπα
όξγαλα πνπ βξίζθνληαη θνληά.
Οη δπγνί ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ ζηεξέσζε αζθαιεηώλ θαη
κηθξναπηνκάησλ γηα ηελ πξνζαγσγή θαη απαγσγή ηνπ ξεύκαηνο. Η επηηξεπόκελε έληαζε ζα
είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε απηή πνπ επηηξέπεηαη γηα ηνλ δηαθόπηε ηνπ πίλαθα. Όινη νη δπγνί ζα
θέξνπλ θαη ζπιιεθηήξην δπγό από ραιθό γηα ηε γείσζε θαη δπγό γηα ηηο θάζεηο θαη ηνλ νπδέηεξν.
Οη πίλαθεο ζα ζπλαξκνινγεζνύλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ζα παξέρνπλ άλεζε ρώξνπ γηα
ηελ ζύλδεζε ησλ θπθισκάησλ.
Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαιή θαη ζύκκεηξε εκθάληζε ησλ πηλάθσλ, γη‟ απηό ζα ηεξεζνύλ
νη εμήο αξρέο :
Σα ζηνηρεία πξνζαγσγήο ησλ πηλάθσλ ζα βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα.
Σα γεληθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ( δηαθόπηεο , αζθάιεηεο ) ζα ηνπνζεηεζνύλ ζπκκεηξηθά σο πξνο
ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηνπ πίλαθα.
Σα ππόινηπα ζηνηρεία ζα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε θαλνληθέο νξηδόληηεο ζεηξέο, ζπκκεηξηθά επίζεο
πξνο ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηνπ πίλαθα.
ην επάλσ κέξνο ησλ πηλάθσλ θαη ζε ζπλερή νξηδόληηα ζεηξά ή ζεηξέο ζα ππάξρνπλ θιέκελο ,
ζηα νπνία ζα έρνπλ νδεγεζεί νη θάζεηο ,νη νπδέηεξνη θαη νη γεηώζεηο θάζε γξακκήο ,κε ηέηνην
ηξόπν ώζηε ,θάζε γξακκή πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ πίλαθα λα ζπλδέεηαη κε όινπο ηνπο αγσγνύο
κόλν ζην θιέκελο. Οη ζεηξέο ησλ θιέκελο ζα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, ώζηε,
θάζε ζεηξά πνπ είλαη πην θάησ λα βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην βάζνο ηνπ πίλαθα
από ό,ηη ε πξνεγνύκελε ζεηξά.
Οη εζσηεξηθέο ζπξκαηώζεηο ζα νδεγνύληαη πξνο ην θιέκελο από πίζσ έηζη ώζηε, ε επάλσ
επηθάλεηά ηνπο λα είλαη ειεύζεξε γηα ηελ εύθνιε ζύλδεζε ησλ εμσηεξηθώλ θαισδίσλ.
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Οη γξακκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζηα ζρέδηα ζαλ εθεδξηθέο ζα είλαη πιήξεηο θαη ζπλερείο κέρξη
ηα θιέκελο.
Η εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ ζα είλαη άξηζηε από ηερληθή θαη αηζζεηηθή άπνςε,
δειαδή ηα θαιώδηα ζα αθνινπζνύλ νκαδηθά ή μερσξηζηά επζείεο θαη ζύληνκεο δηαδξνκέο. ηα
άθξα ηνπο ζα είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλα θαη ζθηγκέλα κε θαηάιιειεο βίδεο θαη πεξηθόριηα, δελ
ζα παξνπζηάδνπλ αδηθαηνιόγεηεο δηαζηαπξώζεηο θαη ζηα άθξα ζα θέξνπλ αξηζκνύο. Με κεγάιε
επίζεο πξνζνρή ζα γίλεη θαη ε πξόζδεζε ησλ θαισδίσλ ζε νκάδεο, όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν.
Οη δπγνί ζα είλαη ράιθηλνη ,επηθαζζηηεξσκέλνη, ζε ηππνπνηεκέλεο δηαηνκέο.
Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ράιθηλσλ ηεκαρίσλ εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ζα είλαη
επαξθείο θαη ζα ζπκθσλνύλ θαη' ειάρηζηνλ πξνο απηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα γηα ηηο
αληίζηνηρεο γξακκέο άθημεο θαη αλαρώξεζεο.
Ο ειάρηζηνο εμνπιηζκόο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα είλαη :
1 ξαγνδηαθόπηεο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 2X40 Α
1 ξειαί δηαξξνήο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 30mA - 2X40 Α
1 κηθξναπηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο
1 απηόκαηε αζθάιεηα WL ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 1X16 Α γηα ην θύθισκα ησλ ξεπκαηνδνηώλ
1 απηόκαηε αζθάιεηα WL ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 1X16 Α γηα θάζε ζεξκαληηθό ζώκα
1 απηόκαηε αζθάιεηα WL ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 1X10 Α γηα ην θύθισκα θσηηζκνύ
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο.
ΘΑΙΩΓΗΩΠΔΗΠ
Οη ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο ζα είλαη ΝΤΜ 3X1.5mm2 θαη 3X2.5mm2 γηα θσηηζηηθά ζώκαηα θαη
ξεπκαηνδόηεο αληίζηνηρα θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε πιαζηηθό θαλάιη ηύπνπ Legrand αλάινγεο
δηαηνκήο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ελώ ηα θνπηηά ησλ δηαθνπηώλ θαη δηαθιαδώζεσλ ζα είλαη
πιαζηηθά ζηεγαλά. Οη ειεθηξηθέο γξακκέο ζα είλαη επίηνηρεο.
Ύζηεξα από έγθξηζε ηεο επίβιεςεο, νη γξακκέο ζηελ νξνθή κπνξεί λα κελ είλαη νξαηέο αιιά
ηνπνζεηεκέλεο κε εύθακπηνπο ζσιήλεο ηύπνπ SIBI αλάκεζα ζην πάλει νξνθήο θαη ηελ
θεξακνεηδή ιακαξίλα.
ηηο δηειεύζεηο ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ από ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο θαη ηα
πάλει ζα ηνπνζεηεζνύλ ειαζηηθνί δαθηύιηνη γηα ιόγνπο αζθαιείαο.
ΑΙΔΜΗΘΔΟΑΛΝ - ΓΔΗΩΠΖ
Η εγθαηάζηαζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ θαη ηεο γείσζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ
1197.
Γηα ηελ πξνζηαζία από ηνπο θεξαπλνύο πξνβιέπεηαη ε ζσξάθηζή κε ηε βνήζεηα γπκλώλ αγσγώλ
Φ 8 mm από θξάκα αινπκηλίνπ (AlMgSi) κεηά ησλ αληίζηνηρσλ ζηεξηγκάησλ αλά 50 εθ., πνπ
δεκηνπξγνύλ ζσξάθηζε ηύπνπ θισβνύ κε ην νπνίν ζα ζπλδεζνύλ ηα κεηαιιηθά κέξε .
Η πξνζηαζία ζα γίλεη γηα θάζε κεκνλσκέλε αίζνπζα, γξαθείν ή W.C. ή γηα ζπζηνηρία νηθίζθσλ.
ΑΓΩΓΝΗ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
ην δώκα (ζηέγε) ησλ θηηξίσλ ζα εγθαηαζηαζεί δίθηπν από γπκλό αγσγό Φ 8 mm από θξάκα
αινπκηλίνπ (AlMgSi) ή ραιύβδηλν ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν αγσγό Φ 8 mm.
Ο αγσγόο ζα ζπγθξαηείηαη κε αλάινγνπ πιηθνύ ζηεξίγκαηα αλά 50 εθ., πεξίπνπ κε ηελ αλάινγε
ζηεγαλνπνίεζή ηνπο.
Σπρόλ ππεξπςσκέλεο θαηαζθεπέο ζα πξνζηαηεύνληαη ηδηαίηεξα κε αθίδεο.

Πε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηνύληαη αίζνπζεο – γξαθεία – wc ζε ζεηξά (ζπζηνηρία
νηθίζθσλ), ζα έρνπλ ζπλέρεηα κεηαμύ ηνπο νη αγσγνί πξνζηαζίαο.
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ΑΓΩΓΝΗ ΘΑΘΝΓΝ

Γηα κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν - WC .Ρν δίθηπν πξνζηαζίαο ελώλεηαη ζε δύν
δηακεηξηθέο ζέζεηο, κε αγσγνύο θαζόδνπ από θξάκα αινπκηλίνπ (AlMgSi ) ή
ραιύβδηλν ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν από γπκλό αγσγό Φ 10 mm, όπνπ θάζε
αγσγόο θαζόδνπ κεηά ησλ αληηζηνίρσλ ζηεξηγκάησλ αλά 50 εθ θαηαιήγεη ζε έλα
εηδηθό θξεάηην αιεμηθεξαύλνπ κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη θάζε κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν – WC ζα θέξνπλ δύν εηδηθά
θξεάηηα αιεμηθεξαύλνπ κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην.
Κάζε αγσγόο θαζόδνπ πξηλ από ηελ είζνδό ηνπ ζην έδαθνο θαη κέρξη ύςνπο 2 m ζα πεξηβιεζεί
κε γαιβαληζκέλν ζσιήλα Φ 1 1/4'‟ . Ο ζσιήλαο απηόο πξέπεη λα αλνηρζεί ζηελ γελέηεηξά ηνπ κε
πξηόληζκα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθέλνπ αέξα πξνο απνθπγή παξαζηηηθνύ πνππηληζκνύ ηεο
γξακκήο θαζόδνπ.
ΓΗΘΡΝ ΓΔΗΩΠΖΠ

Ν θάζε αγσγόο γείσζεο ζα θαηαιήγεη ζε εηδηθά θξεάηηα αιεμηθέξαπλνπ, δειαδή γηα
κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν - WC δύν ηνπιάρηζηνλ θξεάηηα αλά αίζνπζα,
γξαθείν ή W.C. κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη , κε εηδηθό γεησζόκεηξν λα ειέγμεη ηελ αληίζηαζε πνπ δελ πξέπεη
λα είλαη κεγαιύηεξε από 10 Ω. Με ηελ παξαιαβή ν πξνκεζεπηήο ζα βεβαηώζεη εγγξάθσο
όηη ε αληίζηαζε δελ είλαη κεγαιύηεξε από 10 Χ.

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηνύληαη αίζνπζεο – γξαθεία – wc ζε
ζεηξά (ζπζηνηρία νηθίζθσλ), ν αξηζκόο ησλ θξεαηίσλ κε ηα αληίζηνηρα δηπιά ράιθηλα
ειεθηξόδηα γείσζεο αλά θξεάηην, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ όζνο ν αξηζκόο ησλ
αηζνπζώλ, ή γξαθείσλ ή W.C. ζπλ έλα.
Πηα ζεκεία ζύλδεζεο ηνπ αγσγνύ θαζόδνπ κε ηα δύν ειεθηξόδηα ραιθνύ
αιεμηθεξαύλνπ ζα ηνπνζεηεζεί δηκεηαιιηθό έιαζκα γηα ηελ απνθπγή ειεθηξόιπζεο.

ΘΔΟΚΑΛΠΖ
Η ζέξκαλζε ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ γξαθείσλ ζα γίλεη κε κνλάδεο Θέξκαλζεο
(ζεξκνπνκπνί – convectors) ησλ 2000 W θαηάιιεια ζηεξεσκέλεο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε
θινπή ηνπο.
Οη ζεξκνπνκπνί - convectors ζα ζπλεξγάδνληαη κε ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαη ρξνλνδηαθόπηε.
Ο αξηζκόο (ησλ ζεξκνπνκπώλ - convectors ησλ 2.000W έθαζηνο) γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο
θαη γηα ην γξαθείν ζα πξνθύςεη από ηελ κειέηε ηεο ζέξκαλζεο γηα δώλε Γ.
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ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΖ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
ΓΔΛΗΘΑ
Διήθζεζαλ ππ‟ όςε ν Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ Π.Γ. 71/1988 (ΦΔΚ 32 Σ.Α. ηεο
17/2/1988), ηα Παξαξηήκαηα Α, Β, Γ θαη Γ ηεο ππ‟ αξηζ. 3/1980 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο, νη
ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηνπ ΔΛΟΣ.
ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ άξζξνπ 7 ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ δελ απαηηείηαη ε
ηνπνζέηεζε απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο.
ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε αίζνπζα ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο Νεπηαγσγείν ή Παηδηθόο ζηαζκόο, ή
αίζνπζεο γηα ΑΜΔΑ δειαδή ρώξνη πνπ ζηεγάδνληαη παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 6 εηώλ ή άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4.4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 71/1988, απαηηείηαη απηόκαην
ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη πίλαθα κε κπαηαξία, θαξνζεηξήλα, αληρλεπηή
θαπλνύ, κπνπηόλ ππξαζθάιεηαο, θσηηζηηθό αζθαιείαο θαη ππξνζβεζηήξα μεξάο θόλεσο 6 kg.
ηελ πεξίπησζε απηή νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζα απνδεκηώλνληαη ρσξηζηά από ην πνζό ησλ
απξνβιέπησλ κε αλώηαην πνζό αλά κνλάδα ππξαλίρλεπζεο ην πνζό ησλ 600 €/ αλά ζρνιηθή
κνλάδα (αίζνπζα γξαθείν ή WC), πιένλ Φ.Π.Α. Γηα ηελ ελ ιόγσ ππνρξέσζε νη πξνζθέξνληεο
ππνρξενύληαη λα απνδερζνύλ ξεηά κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο
ππνρξέσζεο ηόζν πεξί ηεο ηνπνζεηήζεσο ηεο κνλάδαο ππξαλίρλεπζεο όζν θαη πεξί ηεο θαη‟
αλώηαην πνζό θαζνξηζζείζαο ηηκήο, εθηόο εάλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνζθέξνπλ κηθξόηεξε
ηηκή.
ΚΝΛΗΚΝ ΓΟΝΓΝΡΗΘΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ –ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ
ΘΑΡΑΠΒΔΠΖΠ
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3 θαη 4.5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 71/1988, δελ απαηηείηαη κόληκν
πδξνδνηηθό ππξνζβεζηηθό δίθηπν θαη απηόκαην ζύζηεκα ππξόζβεζεο.
ΦΝΟΖΡΑ ΚΔΠΑ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ
Θα ηνπνζεηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο ππξνζβεζηήξαο PA6 μεξάο θόλεσο ζε θάζε αίζνπζα ή
γξαθείν, θνληά ζηελ έμνδν. Η δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε θαη ζηελ θαηάιιειε ζπληήξεζή ηνπο.

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2010
Ο πληάμαο
(Γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε ησλ Η/Μ Δγθαηαζηάζεσλ)

Γ.ΚΑΜΟΤΓΗ
ΜΗΥ-ΗΛΔΚΣ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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ΑΘΖΛΑ, ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2010
Ν ΠΛΡΑΜΑΠ
Β. ΝΑΝΟ
ΠΟΛ. ΜΗΥ.

Ν ΡΚ/ΟΣΖΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ
Γ.ΚΑΜΟΤΓΗ
ΜΗΥ-ΗΛΔΚΣ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ
Ο Γ/ΝΣΗ Γ.Δ.
Β. ΛΑΛΝΠ
ΠΟΛ. ΜΗΥ/ΚΟ

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε 273/475επλεδξίαζε/1111-2010 ηνπ Γ.. ηνπ Ο..Κ. Α.Δ.
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