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I.

ΓΔΝΙΚΑ

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, παξαηίζεληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη ινηπέο ηδηφηεηεο
πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα αθίλεηα πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα κίζζσζε πξνο ηνλ

Δ.Ο.Π.Τ.Τ.

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο (ΠΔ.ΓΙ.).
Οη πξνδηαγξαθέο κε ηελ έλδεημε «Τ» είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο ζα απνηειεί
ζνβαξφ ιφγν απφξξηςεο ησλ αληηζηνίρσλ πξνζθνξψλ.
Αληίζεηα, νη πξνδηαγξαθέο κε ηελ έλδεημε «Δ» είλαη επηζπκεηέο αιιά φρη θαη ππνρξεσηηθέο,
δειαδή ε έιιεηςή ηνπο δελ νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηελ απφξξηςε ησλ αληηζηνίρσλ αθηλήησλ. Η
χπαξμε φκσο ησλ ηδηνηήησλ κε ηελ έλδεημε «Δ», απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ θξίζε
πεξί θαηαιιειφηεηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αθηλήησλ απηψλ. Αληίζεηα, ειιείςεηο
ησλ επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα αμηνινγεζνχλ σο αδπλακίεο θαη αλαιφγσο ηεο έθηαζεο θαη
ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ –θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο- ζηελ απφξξηςε ησλ
πξνζθνξψλ.
 Πξνζθεξόκελα αθίλεηα
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ, είλαη ε ζπλνιηθή
επάξθεηα ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ηεο αλσδνκήο (κέζα ζηα πιαίζηα ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη
ζηε δηαθήξπμε), ε εμαζθάιηζε ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ απνζήθεπζεο
αξρείσλ, ε χπαξμε ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κε
αλαπεξία (ΑκεΑ). «Τ»
Οη πξνζθεξφκελνη ρψξνη είλαη επηζπκεηφ λα βξίζθνληαη ζε ρακειφ φξνθν ηνπ θηηξίνπ ή αθφκα θαη
ζην ηζφγεην «Δ». Δάλ νη πξνζθεξφκελνη ρψξνη βξίζθνληαη ζε φξνθν, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
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εμππεξεηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά απφ αλειθπζηήξα/εο «Τ». Έλαο ηνπιάρηζηνλ αλειθπζηήξαο ζα
πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ άηνµα µε αλαπεξίεο. «Τ»
Όινη νη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο κε ηνπο βνεζεηηθνχο ζπκπιεξσκαηηθνχο ρψξνπο εμππεξέηεζεο,
φπσο κηθξέο απνζήθεο, θνπδίλα θαη W.C. ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην φξνθν ή ζε
ζπλερφκελνπο νξφθνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο.
«Τ»
Οη ινηπνί ρψξνη βνεζεηηθήο ρξήζεο πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηελ απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ (γξαθηθήο χιεο, πιηθψλ θιπ) κπνξεί λα βξίζθνληαη νπνπδήπνηε κέζα ζην ίδην θηίξην,
είηε ζηνλ ίδην ρψξν, είηε ζε άιιν φξνθν ηνπ θηηξίνπ (ζπλερφκελν ή κε κε ηνπο ππνινίπνπο) είηε
αθφκα θαη ζε ππφγεην ρψξν ή ζε παηάξη πξνθεηκέλνπ πεξί θαηαζηεκάησλ. Δάλ νη βνεζεηηθνί
ρψξνη απνζήθεπζεο βξίζθνληαη ζε ππφγεην ρψξν, ζα πξέπεη λα είλαη πξνθπιαγκέλνη απφ ηελ
πγξαζία «Τ». Η χπαξμε θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ ησλ ππνγείσλ απνζεθψλ (π.ρ.
εκηππφγεηα) είλαη ιίαλ επηζπκεηή «Δ».
Η χπαξμε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο είλαη επηζπκεηή –κφλν αλ πξνζθέξνληαη
ρσξίο πξφζζεην κίζζσκα (π.ρ. αλ απνηεινχλ παξαθνινχζεκα ηνπ κηζζίνπ) «Δ». Η χπαξμε
ζέζεσλ απνθιεηζηηθήο ζηάζκεπζεο δελ απνηειεί πάλησο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξψλ, παξέρεη εληνχηνηο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαηά ηελ αμηνιφγεζε. Οη ρψξνη
ζηάζκεπζεο (εάλ ππάξρνπλ θαη πξνζθέξνληαη πξνο εθκίζζσζε) κπνξεί λα είλαη νπνπδήπνηε
εληφο ηνπ θηηξίνπ (ππφγεην, Pilotis, αθάιππην) ή αθφκα θαη ζε φκνξν νηθφπεδν (ή έζησ ζε πνιχ
θνληηλή απφζηαζε).
Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. απνιχησο έηνηκν θαη θαηάιιειν
γηα ρξήζε, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο θαη κε ηελ πξνβιεπφκελε
δηαξξχζκηζε, φπσο εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλεκκέλε ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΔΛΔΣΗ (Παξάξηεκα 6). «Τ»
Ο εθκηζζσηήο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ
αθηλήηνπ εηνίκνπ «κε ην θιεηδί» θαη απνπεξαησκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηδηφηεηεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηαξξχζκηζε θαη ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά (φπσο δηαξξπζκίζεηο,
ρξσκαηηζκνί θιπ). Η παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ πξέπεη λα γίλεη εληφο 3 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή
ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη πάλησο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξίδεηαη απφ ην κεηνδφηε ζηελ
πξνζθνξά ηνπ. «Τ»
 Γηαξξπζκίζεηο
Γηα φζα αθίλεηα δε δηαζέηνπλ θαζφινπ δηαξξχζκηζε θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξνζθνξάο ηνπο (ήηνη
πθίζηαληαη εληαίνη ειεχζεξνη ρψξνη ρσξίο δηαρσξηζηηθά), είηε γηα απηά πνπ ε δηαξξχζκηζή ηνπο
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ρξήδεη πξνζαξκνγψλ βάζεη ηεο θηηξηνινγηθήο κειέηεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 6 ηεο παξνχζεο, ν
εθκηζζσηήο ζα πξέπεη λα απνδερζεί ηε δηαξξύζκηζε ησλ ρώξσλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ηελ
Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ. «Τ»
Οη ρψξνη εξγαζίαο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, ζα αλαπηπρζνχλ ζε κεκνλσκέλνπο ρψξνπο
δηαξξπζκηζκέλνπο κε ζηαζεξά ρσξίζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ θηηξηνινγηθή κειέηε. Όπνπ
πξνβιέπεηαη γξαθείν δηεπζπληή ή πξντζηακέλνπ ζε ηδηαίηεξν ρψξν απφ ην ρψξν εξγαζίαο ησλ
ππαιιήισλ (δει. ζε κεγάια ηκήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ 5 ππαιιήινπο), ην γξαθείν
πξντζηακέλνπ ζα δηαζέηεη νπηηθή επαθή πξνο ηνλ ρψξν εξγαζίαο ππαιιήισλ θαη εμππεξέηεζεο
θνηλνχ. Ο ιεηηνπξγηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ γξαθείνπ πξντζηακέλνπ ζα γίλεηαη κε ειαθξά
δηαρσξηζηηθά αινπκηλίνπ ή γπςνζαλίδαο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ ππφινηπε
δηαξξχζκηζε θαη έπεηηα απφ ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο)

θαη ε νπηηθή επαθή ζα δηαζθαιίδεηαη κε

εζσηεξηθά παξάζπξα ή κε ζηαζεξά θξπζηάιιηλα πάλει ηκεκάησλ ησλ ρσξηζκάησλ. «Τ»
Οη ρψξνη εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ (ππνδνρή, γθηζέ ζπλαιιαγψλ θιπ) πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε
θαηάιιειν ρψξν ρσξίο εκπφδηα. «Τ»
Θα δηακνξθσζεί ρψξνο γηα data room ζηε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. «Τ»
Θα δηακνξθσζνχλ Γθηζέ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ
(ζρ. ΛΔ1, ΛΔ2), ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. ΙΙ.10 ηνπ παξφληνο θαη
ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. «Τ»
Θα θαηαζθεπαζηνχλ εξκάξηα εληνηρηζκέλα ζε γπςνζαλίδα φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη έπεηηα απφ
ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα ζρ. Λεπηνκεξεηψλ. (ζρ. ΛΔ3). Σν χςνο ησλ
εξκαξίσλ ζα είλαη κέρξη ηελ ςεπδνξνθή. Σα εξκάξηα ζα έρνπλ θχια απφ MDF θαη ζα είλαη
βακκέλα κε ξηπνιίλε ηχπνπ ιάθαο, ρξψκαηνο επηινγήο ηεο επίβιεςεο. «Τ».
Οη πξνηαζείζεο εξγαζίεο θαη βειηηώζεηο ζα ελζσκαησζνύλ ζην αληηθείκελν ηεο
πξνζθνξάο θαη ζα πινπνηεζνύλ εμνινθιήξνπ κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ εθκηζζσηή ππό
ηελ επίβιεςε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζηα πιαίζηα ηεο δηαθήξπμεο, ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο θαη
ηνπο όξνπο ηνπ κηζζσηεξίνπ. «Τ»
Όια ηα ζρέδηα θαηφςεσλ ησλ νξφθσλ κε ηελ ππάξρνπζα δηαξξχζκηζε ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε
ςεθηαθή κνξθή (auto cad) εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ απφ ηνλ
εθκηζζσηή πνπ ζα επηιεγεί «Τ».
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 Αμηνιόγεζε θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο
Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ αθηλήησλ, κεηά απφ επηηφπην έιεγρν απηψλ, ζα
ππνβάιεη ζρεηηθή έθζεζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ θάζε αθηλήηνπ, πνπ ζα δηαβηβαζηεί ζην Γ.. ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
Η ηειηθή απφθαζε θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελαπφθεηηαη ζηελ απφιπηε θξίζε ηνπ
Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79.
Μεηά ηελ επηινγή ηνπ αθηλήηνπ θαη πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα
ζπληαρζνύλ ρέδηα Γηαξξπζκίζεσλ θαη Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή από ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιένλ αθίλεην θαη ζα παξαδνζνύλ ζηνπο
ηδηνθηήηεο γηα ζύκθσλε γλώκε θαη εθαξκνγή.

ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ
Οη πξνδηαγξαθέο απηέο είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη ζθνπφ έρνπλ λα δψζνπλ κηα εηθφλα ησλ
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ ππνρξενχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε δαπάλεο ηνπο νη ηδηνθηήηεο
αθηλήησλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα λα κηζζσζνχλ απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., πξνθεηκέλνπ απηά λα γίλνπλ
θαηάιιεια γηα ηε ζηέγαζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ.
1.

Απνμειώζεηο – Καζαηξέζεηο

Απνμειψζεηο ζα γίλνπλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη έπεηηα απφ ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Οη
απνμειψζεηο ζα γίλνπλ κεηά πξνζνρήο θαη φια ηα άρξεζηα πξντφληα ησλ θαζαηξέζεσλ θαη ηα
κπάδα ζα θνξησζνχλ θαη ζα κεηαθεξζνχλ κε απηνθίλεην ζε λνκίκνπο ρψξνπο απφξξηςεο.
2.

Σνηρνπνηίεο

Δθφζνλ ε ππάξρνπζα εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο
ησλ ΠΔ.ΓΙ. θαη πξέπεη λα γίλεη λέα δηαξξχζκηζε ηφηε ζα γίλεηαη κε:


Οπηνπιηλζνδνκέο, YTONG ή ALFABLOCK (γηα ηνπο ρψξνπο ησλ Φαξκαθείσλ «Δ»)



Άλζπγξε γπςνζαλίδα γηα ηνπο πγξνχο ρψξνπο (WC, θαζαξηφηεηα) θαη ηνπο κεραλνινγηθνχο

ρψξνπο ηνπ ππνγείνπ (ιεβεηνζηάζηα, κεραλνζηάζηα).


Πεηάζκαηα κνλήο γπςνζαλίδαο (ακθίπιεπξε θάιπςε ζθειεηνχ κε κνλή ππξάληνρε

γπςνζαλίδα & πεηξνβάκβαθα) γηα βνεζεηηθνχο ρψξνπο Αξρείσλ & Απνζεθψλ.


Πεηάζκαηα δηπιήο γπςνζαλίδαο (ακθίπιεπξε θάιπςε ζθειεηνχ κε δηπιή γπςνζαλίδα &

πεηξνβάκβαθα) γηα ηα ππφινηπα γξαθεία.
ζελίδα
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Πεηάζκαηα δηπιήο ππξάληνρεο γπςνζαλίδαο (ακθίπιεπξε θάιπςε ζθειεηνχ κε δηπιή

γπςνζαλίδα & πεηξνβάκβαθα) ή νπηνπιηλζνδνκέο ζε ρψξνπο πνπ απαηηνχλ ππξαζθάιεηα.
3.

Κνπθώκαηα

Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα πξέπεη λα έρνπλ δηπινχο παινπίλαθεο. «Τ»
Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά ηα ζηδεξά θνπθψκαηα «Τ», εθηφο εάλ ν ηδηνθηήηεο πξνηίζεηαη λα ηα
αληηθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα.
χκθσλα κε ην αξζ.11 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ φινη νη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο ησλ θηηξίσλ
πξέπεη λα έρνπλ επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ θη αεξηζκφ, άκεζν ή έκκεζν ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο. «Τ»
Ο θπζηθφο θσηηζκφο ζηνπο ρψξνπο θπξίαο ρξήζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε εμσηεξηθά
θνπθψκαηα. Σν εκβαδφ ησλ αλνηγκάησλ δελ πξέπεη λα ππνιείπεηαη ην 10% ηνπ θαζ. εκβαδνχ ηνπ
ρψξνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη 5% ηνπ θαζ. εκβαδνχ ηνπ ρψξνπ γηα ηνλ
άκεζν θπζηθφ αεξηζκφ. «Τ»
Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα πξέπεη λα έρνπλ εχθνιν ρεηξηζκφ (νη ρεηξνιαβέο ηνπο λα είλαη ζε χςνο
κηθξφηεξν ησλ 1.70 κ.) θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εχθνινπ θαζαξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξρνπλ κφλν ζηαζεξά παινζηάζηα απφ ην δάπεδν κέρξη ηελ νξνθή, πξέπεη απηά λα
ηξνπνπνηνχληαη, ψζηε νξηζκέλα ηκήκαηά ηνπο λα είλαη αλνηγφκελα θαη λα κπνξεί λα επηηεπρζεί
θπζηθφο αεξηζκφο, φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ. «Τ»
Δμαίξεζε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν απνηεινχλ ηα θηίξηα ηα νπνία έρνπλ ηερλεηφ αεξηζκφ πνπ
είλαη επαξθήο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ πιήξε ζρεηηθή κειέηε θαη βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ είλαη
αξκφδηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο (αξζ.11 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ).
Οη εζσηεξηθέο πφξηεο πξέπεη λα έρνπλ είηε μχιηλα ζπξφθπιια κε θάζα μχιηλε ή κεηαιιηθή είηε λα
είλαη παιφζπξεο απφ securit ηδάκη 10ρηι.
Σν θαζαξφ ηνπο άλνηγκα (απφ ηνίρν ζε ηνίρν) ζα πξέπεη λα είλαη:


ηα γξαθεία ηνπιάρηζηνλ 0,90m



ηηο απνζήθεο ηνπιάρηζηνλ 0,80m



ηα WC ηνπιάρηζηνλ 0,70m πιελ ηνπ WC ΑκεΑ πνπ ζα είλαη 0,90 m (βιέπε παξ.13.6)

Πφξηεο ππξαζθαιείαο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. «Τ»
Δηδηθά γηα ηα Φαξκαθεία (φπνπ ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηελ Κηηξηνινγηθή Μειέηε) ζα έρνπλ πάληα
πφξηεο αζθαιείαο. «Τ»

ζελίδα

5 από 19

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ
4. Γάπεδα
Σα δάπεδα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε θαη αζθαιήο
πξνζπέιαζε ηφζν ηνπ θνηλνχ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη ην πιηθφ
λα είλαη ην ίδην αλά ηειηθά δηακνξθσκέλν ρψξν. Καηά ηελ ελνπνίεζε ή ην δηαρσξηζκφ ησλ ρψξσλ
εάλ πξνθχςνπλ αληζνζηαζκίεο κεηαμχ ησλ δαπέδσλ ηνπο, ηφηε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε κε
ηζηκεληνθνλία θ.ι.π., ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθή δηαηνκή εμνκάιπλζεο. «Τ»
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηειεησκέλν δάπεδν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί βπληιηθφ δάπεδν
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, αθνχ ζα έρεη πξνεγεζεί ε θαηάιιειε πξνεξγαζία,
ε επίζηξσζε απηνεπηπεδνχκελνπ ππνζηξψκαηνο θηι. «Τ»
Γελ είλαη απνδεθηφ ζαλ πιηθφ γεληθήο ρξήζεο ε κνθέηα. «Τ»
Η επέλδπζε ησλ θιηκάθσλ πξέπεη λα είλαη κε πιηθφ αληνρήο θαη ζην άθξν ηεο θάζε βαζκίδαο λα
επηθνιιάηαη αληηνιηζζεηηθή ηαηλία. «Τ»
5. Πεξηζώξηα – νβαηεπηά
Σνπνζεηνχληαη ζηα λέα ρσξίζκαηα γπςνζαλίδαο θαη ζηηο επελδχζεηο. Σα πεξηζψξηα ζα είλαη απφ
MDF πάρνπο 16 ρηι. θαη χςνπο ηνπιάρηζηνλ 7 εθ, ρξσκαηηζκέλν ζην ρξψκα ηνπ ηνίρνπ.
6. Έιεγρνο θσηηζκνύ
Αλεμάξηεηα εάλ ππάξρνπλ ζηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα παηδνχξηα ή ξνιά πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ
εζσηεξηθά ξνινθνπξηίλεο ζπζθφηηζεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θσηφο, ρξψκαηνο θαη ηχπνπ
επηινγήο ηεο επίβιεςεο. Δθφζνλ ππάξρνπλ, απνδεθηέο γίλνληαη θαη νη νξηδφληηεο πεξζίδεο
αινπκηλίνπ ηχπνπ Venetian blinds.
7. Αζθάιεηα θηηξίνπ
Οη ρψξνη ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλνη θαη αζθαιείο, έλαληη πηζαλήο δηάξξεμεο. «Τ»
ε φια ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαβίαζεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ
θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο ζηαζεξά ή πηπζζφκελα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. «Τ»
ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ θη εθφζνλ ελνηθηάδεηαη νιφθιεξν ην θηίξην απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., πξέπεη λα
ππάξρεη πφξηα αζθαιείαο ή λα αζθαιίδεη κε άιιν ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. «Τ»
Δάλ ζην θηίξην ππάξρνπλ θαη άιιεο ρξήζεηο, νη ρψξνη πνπ κηζζψλνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πξέπεη
λα αζθαιίδνληαη κε πφξηεο αζθαιείαο ζηηο εηζφδνπο ρξήζεο ηνπ, απφ ην θιηκαθνζηάζην. «Τ»
Δπηζπκεηή είλαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ. «Δ»
Δηδηθά γηα ηα Φαξκαθεία (φπνπ ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηελ Κηηξηνινγηθή Μειέηε): ζα
πεξηβάιινληαη απφ ηνηρνπνηίεο θαηά ην δπλαηφ, σζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε ζα έρνπλ πφξηεο
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αζθαιείαο ζηηο εηζφδνπο θαη θηγθιηδψκαηα ζηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα
παξαβίαζεο.
8. Ύςε νξόθσλ
Σν ειάρηζην απνδεθηφ χςνο νξφθνπ, κέρξη ηελ ςεπδνξνθή είλαη 2.40κ ζε πθηζηάκελα πξν ΝΟΚ
θηίξηα θαη 2,65κ ζε λέα θηίξηα. «Τ»
Δάλ ην χςνο ηνπ νξφθνπ είλαη πνιχ κεγάιν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ςεπδνξνθή, ψζηε ην θαζαξφ
χςνο λα κεησζεί θαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 3.50 κ. «Τ»
ε βνεζεηηθνχο ρψξνπο (αξρεία – απνζήθεο – ρψξνπο ζηάζκεπζεο) κπνξεί λα γίλεη δεθηφ
ειάρηζην χςνο 2.20 κ. Η θξέκαζε δνθψλ ή άιισλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ νξνθή δελ επεξεάδεη ην
ειεχζεξν χςνο εθφζνλ ηα κεηαμχ ηνπο θελά είλαη > ηνπ 1,5κ. (παξ.2.1 άξζξν 8 ηνπ Κηηξ. Καλ.).
9. Φεπδνξνθέο
Δθφζνλ ην ειεχζεξν χςνο ηνπ νξφθνπ ην επηηξέπεη ηνπνζεηνχληαη, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο,
ςεπδνξνθέο νξπθηψλ ηλψλ νκνεπίπεδεο κε εκθαλή ζθειεηφ ζηήξημεο δηαζηάζεσλ 60 x 60 cm κε
ελζσκαησκέλα θσηηζηηθά ηχπνπ Led Panel 59.5 x 59.5 cm γηα ιεηηνπξγηθνχο (δηέιεπζε ειεθηξηθψλ
θαισδηψζεσλ & αεξαγσγψλ, ελζσκάησζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ & θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ) θαη
αηζζεηηθνχο ιφγνπο (απφθξπςε εκθαλψλ δνθψλ). «Τ»
Δηδηθά γηα ηα WC ζα ηνπνζεηεζεί ςεπδνξνθή νξπθηψλ ηλψλ κε βηλπιηθή επίζηξσζε ζηελ εκθαλή
πιεπξά θαη επηθάιπςε κε θχιιν αινπκηλίνπ ζηελ πίζσ φςε γηα πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. «Τ».
Απνδεθηέο ζα γίλνληαη θαη νη ςεπδνξνθέο αινπκηλίνπ εθφζνλ ππάξρνπλ.
10.

Γθηζέ εμππεξέηεζεο θνηλνύ

Γθηζέ εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε εηδηθφ ζρέδην δηαξξχζκηζεο ηνπ
θηηξίνπ, πνπ ζα εθπνλεζεί απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Οη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο θαη ν ηξφπνο
θαηαζθεπήο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ (ρ. ΛΔ1, ΛΔ2), θαζψο θαη ζηελ Δηδηθή Σερληθή
Πεξηγξαθή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ε νπνία ζα ζπληαρζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία
γηα ην αθίλεην πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί. Σα γθηζέ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κνξηνζαλίδα κε
επέλδπζε κειακίλεο πάρνπο 3cm θαη ρξψκαηνο επηινγήο ηεο επίβιεςεο. «Τ»
11.


W.C.
ειάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο απνρσξεηεξίνπ: 1Υ1,20 θαζψο θαη ηνπ πξνζαιάκνπ ηνπ,
δειαδή εκβαδφλ απνρσξεηεξίνπ θαη πξνζαιάκνπ ηνπιάρηζηνλ 2,5 m². «Τ»



Διάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ αλά φξνθν σο ν παξαθάησ πίλαθαο «Τ»:
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Αξηζκφο
απαζρνινπκέλσλ
αηφκσλ
Μέρξη 10 άηνκα
11 έσο 50
51 έσο 75

Αξηζκφο
απαηηνπκέλσλ
απνρσξεηεξίσλ
πξνζσπηθνχ
1 αλδξψλ + 1
γπλαηθψλ
2 αλδξψλ + 2
γπλαηθψλ
2 αλδξψλ + 2
γπλαηθψλ

Αξηζκφο απαηηνπκέλσλ
απνρσξεηεξίσλ θνηλνχ
1 θαηάιιειν θαη γηα ΑΜΔΑ
1 θαηάιιειν θαη γηα ΑΜΔΑ
1+1 θαηάιιειν θαη γηα ΑΜΔΑ

 Δθφζνλ ζην θηίξην ππάξρνπλ ήδε θαηαζθεπαζκέλα WC γίλνληαη απνδεθηά ηα ππάξρνληα σο
πξνο ηηο δηαζηάζεηο, αιιά ζα εμαζθαιίδεηαη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο σο ν πίλαθαο
θαη θαη’ ειάρηζην 1 θαηάιιειν γηα ΑΜΔΑ θαηά πξνηίκεζε ζην πξψην επίπεδν πξφζβαζεο. «Τ»
Γηα ηα W.C. Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, βιέπε παξάγξαθν 13.6.
12.

Υξώκαηα

Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα παξαδνζεί ην κίζζην πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ άκεζε ρξεζηκνπνίεζή
ηνπ ρσξίο αλάγθε πξφζζεησλ ρξσκαηηζκψλ απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Καηά ζπλέπεηα, ν εθκηζζσηήο
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ ησλ ηνίρσλ, νξνθψλ,
θνπθσκάησλ, ζηδεξψλ επηθαλεηψλ θιπ, εάλ ηνχην απαηηείηαη, πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ
πξνο ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. «Τ»
ε φζα θηίξηα απαηηνχληαη λένη ρξσκαηηζκνί, ζα γίλνπλ σο εμήο: «Τ»
α) Οη ηνίρνη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ, ησλ ρψξσλ αλακνλήο ηνπ θνηλνχ, ησλ εηζφδσλ, νη πφξηεο θαη
φιεο νη μχιηλεο επηθάλεηεο, βάθνληαη κε ξηπνιίλε ζαηηλέ ζπαηνπιαξηζηή.
β) Οη ηνίρνη ησλ θπξίσλ ρψξσλ εξγαζίαο βάθνληαη κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ ζε δχν ζηξψζεηο.
γ) Οη νξνθέο θαη νη βνεζεηηθνί ρψξνη βάθνληαη κε πιαζηηθφ απιφ.
Σα ρξψκαηα ζα είλαη επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. «Τ»
13.

Πξνζβαζηκόηεηα εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ)

Οη ρψξνη ησλ θηηξίσλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε δηακφξθσζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο πξνζπέιαζεο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα (άλζξσπνη κε
αλαπεξία, έγθπνη, ειηθησκέλνη, ηπθινί θιπ), θαζψο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ρψξν πγηεηλήο θαηάιιειν
γηα ρξήζε απφ άηνκα πνπ θηλνχληαη κε ακαμίδην. (ΦΔΚ 18 Β /15-01-2002 Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ΑκεΑ ζε πθηζηάκελα θηίξηα):
1. Οη δηάδξνκνη πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο 0.90κ. ειεχζεξν απφ θάζε εκπφδην. «Τ»
2. Οη ζχξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ «Τ»:
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 έλα ηνπιάρηζηνλ αλνηγφκελν ή ζπξφκελν ζπξφθπιιν πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ.
 θαηάιιειεο ρεηξνιαβέο ζε χςνο 1,00 κ. ή θαη νξηδφληηεο κπάξεο ζε χςνο 0,75κ.
 επαξθή ρψξν γηα ηνπο ειηγκνχο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, δηακέηξνπ 1.50κ.
 θαηψθιη κε κέγηζην απνδεθηφ χςνο 2 εθ. θαη εθκεδέληζε ηεο δηαθνξάο απφ ην δάπεδν κέζσ
εηδηθήο δηαηνκήο.
3. Ράκπεο
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαθφξπθεο πξνζπέιαζεο νη πθηζηάκελεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζα
θαιχπηνληαη κε θεθιηκέλα επίπεδα – Ράκπεο. Απηέο πξέπεη λα έρνπλ «Τ»:
 θιίζε 5-8%.
 πιάηνο 1.30κ.
 πιαηχζθαιν 1,30x1,50 ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ξάκπαο θαη ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο.
 γηα κήθνο ξάκπαο κεγαιχηεξν ησλ 10 κ. ελδηάκεζν πιαηχζθαιν κήθνπο 1,50κ.
 ζπλερείο ρεηξνιηζζήξεο εθαηέξσζελ ζε χςνο 0,90κ. απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ
ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη ρξήζηεο ακαμηδίνπ.
 αληηνιηζζεηηθή επίζηξσζε.
4. Αλειθπζηήξεο
Οη ζάιακνη ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα έρνπλ :
 ειάρηζηεο (εζσηεξηθέο) δηαζηάζεηο ζαιάκνπ 1.10x1.40 κ. «Τ»
 πιάηνο ζχξαο ειάρηζην 0.85 κ (ζηε κηθξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ). «Τ»
 ρεηξηζηήξηα ζε χςνο 0.90-1.20 κ απφ ην δάπεδν «Τ»
 πιαηχζθαιν πιάηνπο 1.50 κ. «Τ»
 ρεηξηζηήξηα ζε γξαθή Braille. «Δ»
 ερεηηθή αλαγγειία νξφθσλ. «Δ»
5. Υεηξνιηζζήξεο θιηκαθνζηαζίνπ
Σνπνζέηεζε ρεηξνιηζζήξσλ ζηνλ ηνίρν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ πξνο φια ηα επίπεδα ζηέγαζεο ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. «Τ». πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε πάληα δχν ζπλερψλ ρεηξνιηζζήξσλ θαη
απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, ζε χςε 0.90 θαη 0,70µ απφ ην δάπεδν, ψζηε λα
δηεπθνιχλνληαη φινη νη ρξήζηεο , θαζψο θαη ηα παηδηά ή ηα άηνµα µηθξνχ χςνπο. «Δ»
6. Υψξνη πγηεηλήο
Απφ ηα W.C. θνηλνχ έλα ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα έρεη πξνδηαγξαθέο γηα εμππεξέηεζε αηφκσλ κε
Αλαπεξία «Τ». Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά «Τ»:
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 Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 1,60ρ1,90κ ή 1,70ρ1,80κ, κε πφξηα πιάηνπο 0,90κ, πνπ λα αλνίγεη
πξνο ηα έμσ.
 Πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο πξνζέγγηζεο, ειηγκψλ θαη πεξηζηξνθήο κέζα θαη έμσ απφ ηηο πφξηεο
δηακέηξνπ 1,50 κ.
 Η ιεθάλε λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,50κ, ν άμνλάο ηεο λα είλαη ζε απφζηαζε 0.50κ. απφ ηνλ
πιατλφ ηνίρν. Σνπιάρηζηνλ ζηε κία πιεπξά ηεο ιεθάλεο λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο πιάηνπο
0,90κ γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ακαμηδίνπ.
 Ο ληπηήξαο λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,85κ απφ ην δάπεδν θαη λα κέλεη ειεχζεξνο ρψξνο απφ
θάησ γηα ηα γφλαηα, ρσξίο λα εκπνδίδνληαη απφ ην ζηθφλη.
 Δθαηέξσζελ ηεο ιεθάλεο ηνπνζεηνχληαη νξηδφληηεο ρεηξνιαβέο κήθνπο 0,75κ. θαη ζε χςνο
0,70κ.

 Δηδηθέο κπάξεο ζηήξημεο θαη άιια εμαξηήκαηα φπσο κεραληζκνί ρεηξηζκνχ γηα ην θαδαλάθη θαη
ην ραξηί, άγγηζηξα, θ.ιπ. λα είλαη πξνζεγγίζηκα απφ ΑκεΑ.

ε θηίξηα πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθσκέλν W.C. ΑκεΑ είλαη απνδεθηέο θαη νη δηαζηάζεηο 1,50κ x
1,70κ, κε ηελ πφξηα λα ηνπνζεηείηαη ζηε κεγάιε πιεπξά.
7. ήκαλζε
Η χπαξμε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο γηα εµπνδηδφµελα άηνµα πξέπεη λα ζεµαίλεηαη ζε δηάθνξα ζεµεία
ησλ δεµνζίσλ θηηξίσλ θαη ρψξσλ ζσζηά θαη επθξηλψο µε ηελ ρξήζε ηνπ ∆ηεζλνχο πµβφινπ
Πξφζβαζεο (∆Π) θαη ηνπ ζπµβφινπ "W.C."

ΙΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΡΓΑΙΧΝ
ΓΔΝΙΚΑ

A.

Τπνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε είλαη:
1.

Να ζπληάμεη Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο Μειέηεο πξνζαξκνγήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ
(Ύδξεπζεο, Απνρέηεπζεο, Κιηκαηηζκνχ – Αεξηζκνχ – Δμαεξηζκνχ, Ππξαζθάιεηαο, Ιζρπξψλ Αζζελψλ Ρεπκάησλ, Αλειθπζηήξσλ θ.α.) εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηε λέα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ.

2.

Να κεξηκλήζεη, γηα ηελ έθδνζε ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ
θαη αδεηψλ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνο κίζζσζε θηηξίνπ, ηα νπνία
ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θαηά ηε δηαδηθαζία
Παξάδνζεο πξνο ρξήζε ηνπ θηηξίνπ.

3.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, λα θαηαζέζεη αθξηβή ειεθηξνινγηθά ζρέδηα πνπ ζα
ζελίδα
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αληαπνθξίλνληαη ζηε λέα εγθαηάζηαζε θαη ζα πεξηιακβάλνπλ
ειεθηξηθψλ πηλάθσλ.

ηε ζπλδεζκνινγία ησλ

ρεηηθή ζήκαλζε θαη δηαγξάκκαηα ζα ππάξμνπλ θαη πάλσ ζηνπο

ειεθηξηθνχο πίλαθεο.
Η κέξηκλα θαη ε δαπάλε γηα ηηο ζπλδέζεηο ηνπ θηηξίνπ κε φια ηα δίθηπα πφιεο ( Γ.Δ.Η., ΟΣ.Δ.,

4.

θεληξηθά δίθηπα Απνρέηεπζεο θαη Ύδξεπζεο ηεο πφιεο θ.α.) .
Ό,ηη πιηθφ αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ζα είλαη ζχκθσλν κε αλαγλσξηζκέλεο ηερληθέο

5.

πξνδηαγξαθέο.
Η φιε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζηεί απφ αδεηνχρν εγθαηαζηάηε κε ζρεηηθή εκπεηξία

6.

θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
ε κε απηνηειή θηίξηα, ν ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ ππνρξενχηαη λα καο παξαδψζεη πίλαθα

7.

θαηαλνκήο δαπαλψλ θνηλνρξήζησλ εγθαηαζηάζεσλ (αλειθπζηήξα, ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο
θαη ινηπέο δαπάλεο).

ΔΡΓΑΙΔ

B.

Β.1


ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΙΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ
Ηιεθηξηθνί πίλαθεο «Τ»

Οη πίλαθεο ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ή/θαη ζηα ππφγεηα ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο κε βάζε ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηα ζρέδηα ηεο
ηειηθήο δηαξξχζκηζεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηελ Κηηξηνινγηθή Μειέηε.



Φσηηζηηθά ζώκαηα «Τ»

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη ηχπνπ Led Panel 59.5 x 59.5 cm θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ ζηάζκεο θσηηζκνχ:


ηα γξαθεία, ζηνπο ρψξνπο γθηζέ θαη ζηνπο ρψξνπο ζπζθέςεσλ: 500 LUX.



ηνπο ρψξνπο Αλακνλήο, ρψξνπο αξρεηνζέηεζεο θαη θσηναληηγξαθήο: 300 LUX.



ηνπο ρψξνπο Απνζεθψλ θαη Αξρείσλ: 250 LUX.



ηνπο ρψξνπο W.C.: 200 LUX



ηνπο ρψξνπο θπθινθνξίαο, δηαδξφκνπο, θιηκαθνζηάζηα θαη αλειθπζηήξεο: 100 LUX



ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο: 75 LUX




Ρεπκαηνδόηεο «Τ»
ε φιεο ηηο Θέζεηο Δξγαζίαο (Θ.Δ) απαηηείηαη ξεπκαηνιεςία κε εγθαηάζηαζε δχν
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ξεπκαηνδνηψλ (δηπιή πξίδα). Κάζε ειεθηξνινγηθή γξακκή ξεπκαηνδνηψλ ζα πεξηιακβάλεη
έσο 4 δηπινχο ην αλψηεξν, ξεπκαηνδφηεο (4 Θ.Δ) θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε θαιψδηα
3x2,5 mm2 πνπ ζα αζθαιίδνληαη ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα κε απηφκαηε αζθάιεηα 16 A.


ε φζνπο γξαθεηαθνχο ρψξνπο, νη θαισδηψζεηο ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαηαιήγνπλ ζην
εζσηεξηθφ νξηδνληίσλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ 105x35 mm, ηχπνπ LEGRAND ή ηζνδχλακνπ,
απηά ζα είλαη νξαηά, ρσξίο εζσηεξηθφ δηαθνπηηθφ ρψξηζκα, απνθιεηζηηθήο ρξήζεσο γηα
θαιψδηα ηζρπξψλ ξεπκάησλ .



Υξήζε πιαζηηθψλ θαλαιηψλ 105x35 mm, ηχπνπ LEGRAND ή ηζνδχλακνπ, επηβάιιεηαη ζε

φια ηα γθηζέ ζπλαιιαγήο κε ην θνηλφ.


Έλαο ξεπκαηνδφηεο ζα ηνπνζεηεζεί δίπια ζηνλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο.



Ρεπκαηνδφηεο ζα πξνβιεθζνχλ δίπια απφ ζπζθεπέο φπσο, δίπια ζηε ζέζε θάζε ηνπηθνχ

θιηκαηηζηηθνχ, ζε ζέζε εγθαηάζηαζεο ςπθηψλ λεξνχ θιπ.


ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζηνπο ρψξνπο αλακνλήο ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη απφ κία

αθφκα θνηλή (ειεχζεξε) πξίδα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα δηάθνξεο βνεζεηηθέο ρξήζεηο φπσο π.ρ.
ηνπνζέηεζε ειεθηξηθήο ζθνχπαο ή θσηνηππηθνχ.


Μηα (1) εληζρπκέλε πξίδα ΓΔΗ γηα ηε ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί ην rack ηεο

πιεξνθνξηθήο. H πξίδα γηα ηελ παξνρή ηνπ rack ηεο πιεξνθνξηθήο ζα βξίζθεηαη ζε αλεμάξηεηε
(απνθιεηζηηθή) ειεθηξνινγηθή γξακκή θαη ζα αζθαιίδεηαη κε αζθάιεηα 16 Α.

Δηδηθά γηα ηα Φαξκαθεία (φπνπ ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηελ θηηξηνινγηθή Μειέηε), ζα πξέπεη λα
ηθαλνπνηεζνχλ «Τ» επηπιένλ ησλ παξαπάλσ θαη νη επφκελεο απαηηήζεηο:


Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη λα είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ ΔΟΠΤΤ, θαηάιιεινο ρψξνο είηε εληφο
ηνπ εθκηζζνχκελνπ θηηξίνπ ή ηνπ ππνγείνπ ηνπ, είηε ζηελ ηαξάηζα ηνπ, είηε ζε αθάιππην ρψξν
ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ, ζηνλ νπνίν ζα κπνξεί ν ΔΟΠΤΤ λα ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο ηζρχνο
γελλήηξηα γηα ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ ςπγείσλ ηνπ θαξκαθείνπ ζε πεξίπησζε
δηαθνπήο ξεχκαηνο ηεο ΓΔΗ.
Η ηνπνζέηεζε γελλήηξηαο δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη θεληξηθή γελλήηξηα ζην
θηίξην ε νπνία ζα είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ζα είλαη επαξθήο θαη δηαζέζηκε ψζηε
λα κπνξεί λα θαιχςεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςπγείσλ ηνπ θαξκαθείνπ.

 Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςπγείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θηηξηνινγηθή κειέηε θαη ηα ζρέδηα
θάηνςεο ηεο ηειηθήο δηαξξχζκηζεο ηνπ θαξκαθείνπ, ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη κηα (1) πξίδα
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε αλεμάξηεηε ειεθηξνινγηθή γξακκή γηα θάζε έλα απφ ηα ςπγεία
θαξκάθσλ, ηζρχνο 800W, θαζψο θαη γηα ηνλ θαηαςχθηε. Οη ειεθηξνινγηθέο γξακκέο ησλ
ςπγείσλ ζα νδεγνχληαη ζε αλεμάξηεην ειεθηξηθφ πίλαθα πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηε
γελλήηξηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ θηηξίνπ, είηε ηελ πθηζηάκελε (εάλ ην θηίξην δηαζέηεη θεληξηθή
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γελλήηξηα), είηε απηήλ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί αξγφηεξα απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ (γηα ηα θηίξηα πνπ δελ
δηαζέηνπλ γελλήηξηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο). Οη γξακκέο ησλ ςπγείσλ ζα

αζθαιίδνπλ κε

απνθιεηζηηθή αζθάιεηα 16 Α ζηνλ πίλαθα ηεο γελλήηξηαο.
 ε θάζε ρψξν ηνπνζέηεζεο ςπγείσλ ηνπ θαξκαθείνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ή λα ηνπνζεηεζεί
θαη κηα (1) πξφζζεηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη κηα πξίδα (κε δηπιφ νκθαιφ RJ45) πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ ηα δίθηπα ηειεθψλσλ & data, γηα ηε κειινληηθή ηνπνζέηεζε απφ
ηνλ ΔΟΠΤΤ, ζπζθεπήο θαηαγξαθήο θαη επηηήξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ςπγείσλ (κε
ALARM).
 Μία (1) πξίδα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (θαζψο θαη δηπιή πξίδα δηθηχνπ), ζα ηνπνζεηεζεί ζε
θαηάιιειε ζέζε γηα ηε κειινληηθή εγθαηάζηαζε (απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ) αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο
ζπλαγεξκνχ θαη ζχλδεζή ηνπ κε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ.

Δάλ ν ρψξνο ηνπ θαξκαθείνπ

δηαζέηεη ήδε απηφλνκν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ζα γίλνπλ νη ηπρφλ απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο θαη
ζπληεξήζεηο ψζηε λα παξαδνζεί ζε ιεηηνπξγία δηπιή πξίδα (ξεχκαηνο ΓΔΗ θαη δηθηχσλ) ζην
ρψξν θχιαμεο θαξκάθσλ, γηα ηνπνζέηεζε δηθηπαθνχ θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο ή ελδερφκελε
πξφζζεηε (κειινληηθή) ζέζε εξγαζίαο.
 Καηά ηα ινηπά, ζα ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη ινηπέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη
παξνρέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη δηθηχσλ ηειεθψλσλ θαη data, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ
γηα ηα θηίξηα ηνπ ΔΟΠΤΤ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπνζέηεζε πξηδψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζηα
γθηζέ θαζψο θαη ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο.


Φσηηζκόο αζθαιείαο «Τ»

ε φινπο ηνπο ρψξνπο ρξήζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θσηηζκφο Αζθαιείαο, ν νπνίνο ζθνπφ έρεη
ηελ εμαζθάιηζε, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο θαλνληθήο παξνρήο, ηεο απαηηνχκελεο ειάρηζηεο
ζηάζκεο θσηηζκνχ θαη ζήκαλζεο ησλ νδψλ δηαθπγήο θαη ην θσηηζκφ ησλ ρψξσλ εηδηθψλ
απαηηήζεσλ.
Θα ηνπνζεηεζνχλ νπσζδήπνηε εηδηθά θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο (απηφλνκα θσηηζηηθά
ζψκαηα) κε έλδεημε «ΔΞΟΓΟ» επάλσ απφ ηηο εμφδνπο ησλ νξφθσλ (απφ ηε κέζα πιεπξά ηνπ
ρψξνπ), ή κε βέινο θαηεχζπλζεο ζε θαίξηεο ζέζεηο ηνπ θηηξίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ) γηα ηε ζήκαλζε ησλ δηφδσλ δηαθπγήο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ηε Γ.Δ.Η. Η ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ αζθαιείαο
ζα είλαη απηφκαηε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζα εμαζθαιίδεηαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα 90 ιεπηψλ.
Σα θσηηζηηθά αζθαιείαο ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθή ιπρλία θαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο.


Γεηώζεηο «Τ»

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηε γείσζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
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Βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε είλαη ν έιεγρνο ηεο ππάξρνπζαο γείσζεο κε ηε ρξήζε
θαηάιιεινπ νξγάλνπ (γεησζφκεηξνπ) θαη ε παξάδνζε θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ θηηξίνπ,
πηζηνπνηεηηθνχ ππνγεγξακκέλνπ απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε ηηκή
κέηξεζεο.


Δμσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο

Πξφθεηηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ειεθηξηθήο ππνδνκήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηεηλήο επηγξαθήο,
ζε εμσηεξηθφ επδηάθξηην ζεκείν ηνπ θηηξίνπ.
πγθεθξηκέλα ζηελ θχξηα φςε ηνπ θηηξίνπ, ζα ηνπνζεηεζεί αλακνλή αλεμάξηεηνπ θαισδίνπ ΝΤΤ
3x2,5 η.ρ., ε νπνία ζα ειέγρεηαη απφ ρξνλνδηαθφπηε κε εμσηεξηθφ αηζζεηήξα γηα ηε ξχζκηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο θσηεηλήο επηγξαθήο θαη ηνπ θσηηζκνχ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ή φπνπ αιινχ
απαηηείηαη.
Β.2

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ

ην αληηθείκελν ησλ εγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ πεξηιακβάλνληαη:


Η εγθαηάζηαζε δηθηχσλ DATA



H εγθαηάζηαζε ηειεθψλσλ.



Η εγθαηάζηαζε ππξαλίρλεπζεο (εάλ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 71/88)



Δγθαηάζηαζε δηθηύσλ data θαη ηειεθώλσλ «Τ»

Η εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο θαισδίσζεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (DATA), ζα αξρίζεη απφ ηνλ ρψξν
ηνπ SERVER ROOM (S.R).
ηνλ ρψξν ηνπ S.R. ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ., κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ζα εγθαηαζηήζεη Φεθηαθφ Σειεθσληθφ
Κέληξν, θαηάιιειν γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ, ζε
κεηάδνζε θσλήο, δεδνκέλσλ θαη εηθφλαο (δειαδή, ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα
θαιχπηνληαη νη ηειεπηθνηλσληαθέο αλάγθεο, ζε κεηάδνζε θσλήο, δεδνκέλσλ θαη εηθφλαο, ηνπ
ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ).
Με βάζε ην πξνεγνχκελν ζηνηρείν, ν Ιδηνθηήηεο νθείιεη:


Να κεξηκλήζεη γηα ηελ χπαξμε ζην θηίξην, θαηάιιεινπ εηζαγσγηθνχ ηειεθσληθνχ θαισδίνπ

ηνπ ΟΣΔ, πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απαηηήζεηο κεηάδνζεο θσλήο,
δεδνκέλσλ θαη εηθφλαο.


Να έρεη εγθαηαζηήζεη ζην θηίξην θαηάιιειν θαηαλεκεηή ηνπ ΟΣΔ. Η δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ,

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ΟΣΔ ηνπ θηηξίνπ κέρξη ηνλ θαηαλεκεηή ηεο ΠΔ.ΓΙ. ΔΟΠΤΤ, ζα γίλεη θαηά
ηξφπν αζθαιή, επηκειή, έληερλν θαη θαιαίζζεην, κε δηειεχζεηο κέζα απφ πιαζηηθά θαλάιηα.
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Να εγθαηαζηήζεη θαηάιιειν/α πνιππνιηθφ/ά θαιψδην/α πνπ ζα αλαρσξνχλ απφ ηνλ Σ/Φ

θαηαλεκεηή ηνπ ΟΣΔ θαη ζα θαηαιήγνπλ ζηνλ Σ/Φ θαηαλεκεηή ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ, ν νπνίνο
ζα βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ην Φεθηαθφ Σειεθσληθφ Κέληξν (S. R.).


Να ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν ηνπ Server Room, επηδαπέδην ή επίηνηρν RACK, επαξθνχο

ρσξεηηθφηεηαο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηνλ
πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ ππνζηήξημεο (δηθηπαθνί εθηππσηέο, θσηνηππηθά, θαμ θιπ), φπσο νη
αλάγθεο απηέο ζα απνηππσζνχλ ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα δηαξξχζκηζεο. Σν rack, ζην ρψξν ηνπ
computer room, λα είλαη απφιπηα έηνηκν γηα λα ζπλδεζεί κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ
ΔΟΠΤΤ.


Να γίλεη ηεξκαηηζκφο ηνπ νξηδφληηνπ δηθηχνπ ζε θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο

patch panel

θαηεγνξίαο Cat6, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζην RACK.


Να εγθαηαζηήζεη κέζα ζην rack, ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ θαη λα αλαπηχμεη πιήξσο ηελ

θαισδηαθή ππνδνκή γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ – εηθφλαο θαη επηθνηλσλίαο.


Να εγθαηαζηήζεη εληφο ηνπ θεληξηθνχ θαηαλεκεηή, μερσξηζηφ patch panel

πνπ ζα

ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θαισδίσλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ΟΣΔ . Σα
άιια ειεχζεξα άθξα ησλ θαισδίσλ απηψλ, ζα νδεγεζνχλ ζην θαηάιιειν ζεκείν εηζαγσγήο ηνπ
ΟΣΔ θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπ ζα γίλεη ζε ξεγθιέηεο ηχπνπ CRONE ή ηζνδχλακνπ ηνπνζεηεκέλεο ζε
επίηνηρν πιαζηηθφ θαηαλεκεηή ή ζε κεηαιιηθέο βάζεηο εληφο ηνπ θαηαλεκεηή.


Να ηνπνζεηήζεη (εληφο ηνπ θαηαλεκεηή) έλα Rackable πνιχπξηδν πξνζηαζίαο ξεχκαηνο

ηνπιάρηζηνλ 8 ζέζεσλ θαη χςνπο 1U.


Να πξνβιεθζεί γξακκή ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα κέρξη ηνλ

θεληξηθφ θαηαλεκεηή, κε θαιψδην θαη αζθάιεηα 16Α γηα κειινληηθή ηνπνζέηεζε UPS (ηεξκαηηζκέλε
εθηφο ηνπ θαηαλεκεηή ζε πξίδα ζνχθν κε θαιψδην κεηαθνξάο 3Υ2,5 κκ2 ).


Να εγθαηαζηαζεί, ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο (Θ.Δ.) θαη φπνπ αιινχ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε

ηα ζρέδηα δηαξξχζκηζεο, κηα πξίδα αξηζκεκέλε (ζε πξφηππν 606-A), κε δηπιφ νκθαιφ RJ-45
θαηεγνξίαο level 6 (cat-6) γηα ηε ιήςε data θαη ηελ ηειεθσληθή ιήςε. Οη πξίδεο ζα ζπλδεζνχλ κε
θαιψδηα UTP 100- level 6 / 4 δεπγψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο Σνπηθνχο Καηαλεκεηέο ησλ νξφθσλ ή
ηνλ Κεληξηθφ θαηαλεκεηή.


Να ηεξεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο γηα ιεηηνπξγία δίθηπν ηαρχηεηαο 1 GBit (ηφζν ζηηο γξακκέο

ηειεθψλσλ, φζν θαη ζηηο γξακκέο δεδνκέλσλ). Γειαδή, ζα θαηαζθεπαζηνχλ δηπιέο πξίδεο γηα
θάζε ζεκείν, (γηα γξακκέο ηειεθψλσλ & data), ηεξκαηηζκέλεο ζην πξφηππν ΣΙΑ/ΔΙΑ 568 Α/Β (ζε
αληίζηνηρα θηζάθηα RJ-45).


Να γίλεη αξίζκεζε ησλ πξηδψλ κε αλεμίηειε γξαθή ζε εηηθέηεο, ηφζν ζην patch panel, φζν θαη

ζηηο πξίδεο.
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Οη δηειεχζεηο ησλ θαισδίσλ λα γίλνπλ εληφο επηηνίρησλ θαλαιηψλ, ή εληφο ησλ ςεπδνξνθψλ

(κέζα απφ εηδηθέο εζράξεο).


Δηδηθά ζηηο Θ.Δ. ζηα «Γθηζέ» νη ιήςεηο Data θαη Σ/Φ ζα είλαη ζε πιαζηηθά θαλάιηα DLP

105x35, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Legrand ή ηζνδχλακνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.


Ο Ιδηνθηήηεο ζα εγθαηαζηήζεη, ζα κεηξήζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία φιεο ηηο

εγθαηαζηάζεηο DATA ηνπ θηηξίνπ, πηζηνπνηεκέλεο κε ηηο κεηξήζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ κε θαηάιιειν
DATA analyzer θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηεο ππεξεζίαο.


Να παξαδνζνχλ -κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ-

θαηάιιειεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο ηεο θαισδίσζεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΔΟΠΤΤ ζην λέν θηίξην γηα
λα ηεθκεξησζεί ε ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Απαηηνχληαη
ηνπιάρηζηνλ 3 θσηνγξαθίεο: κία θσηνγξαθία επηηνίρηαο πξίδαο θαη κία θσηνγξαθία ηνπ θεληξηθνχ
θαηαλεκεηή θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπ ΟΣΔ, απφ φζν ην δπλαηφλ θνληηλφηεξε απφζηαζε. Δπίζεο
θσηνγξαθίεο γηα ηπρφλ αθαλείο εξγαζίεο.



Δγθαηαζηάζεηο ππξαλίρλεπζεο «Τ»

Δάλ πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ. 71/88 (άξζξν 8 - Γξαθεία) νη ρψξνη ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ απφ ηνλ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο, εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε
ην Παξάξηεκα Α ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 3/81, απνηεινχκελν απφ:


Σνλ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο .



Σνπο Ππξαληρλεπηέο θσηνειεθηξηθνχο ή ζεξκνδηαθνξηθνχο .



Σηο ζεηξήλεο θαη ηα θνκβία ζπλαγεξκνχ.



Σελ θαισδίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

Β.3

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ «Τ»

Ο ηδηνθηήηεο νθείιεη λα παξαδψζεη ηνπο ρψξνπο κε πιήξεηο ηηο εγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο, κε ζχλδεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ηνπ θηηξίνπ, πνπ
απνηππψλνληαη ζηα ζρέδηα (ληπηήξεο, ιεθάλεο W.C, θαδαλάθηα W.C., πνιπθνπδηλάθηα θιπ.), θαη
παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνρέσλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
Ο ηδηνθηήηεο ζα εγθαηαζηήζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ζπζθεπέο γηα παξνρή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ζηα
WC θαη ζην θνπδηλάθη (ζεξκνζίθσλεο, ειηαθά θιπ.).
Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ ζηνπο επηκέξνπο
ρψξνπο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε αλεμάξηεησλ θιηκ/θψλ κνλάδσλ.)
Β.4

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΤΡΟΒΔΗ «Τ»

ε θάζε πεξίπησζε ν Ιδηνθηήηεο ππνρξενχηαη:
ζελίδα

16 από 19

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ


Να εθαξκφζεη φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ. 71/88 (άξζξν 8 - Γξαθεία) γηα ηελ εγθαηάζηαζε

ελεξγεηηθψλ κέζσλ ππξφζβεζεο γηα ηνπο ρψξνπο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., δειαδή
γηα Μφληκν δίθηπν ππξφζβεζεο ή θαη Γηθηχνπ απηφκαηεο ππξφζβεζεο.


ε πεξίπησζε κε απαίηεζεο γηα Μφληκν ή Απηφκαην δίθηπν ππξφζβεζεο ζα πξέπεη λα

εγθαηαζηαζεί Απιφ δίθηπν ππξφζβεζεο ζπλδεδεκέλν κφληκα κε ην δίθηπν χδξεπζεο, ζχκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 3/81, θαιχπηνληαο φινπο ηνπο πξνο κίζζσζε
ρψξνπο.


Σν Απιφ δίθηπν ππξφζβεζεο ζα πεξηιακβάλεη Ππξνζβεζηηθή/θέο θσιεά/έο, εθάζηεο

ζπλδεδεκέλεο κε ζσιήλα Φ 19 ρηι. ζην δίθηπν λεξνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ειαζηηθφ ζσιήλα ίδηαο
δηαηνκήο κε αθξνθχζην θαη κήθνπο πεξίπνπ 15 κ.


Να ιάβεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. 71/88 κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηνπο

επηθίλδπλνπο ρψξνπο (π.ρ. ιεβεηνζηάζην).


Να ηνπνζεηήζεη ζηνλ φξνθν ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο ησλ 6 θηιψλ.



Ο θάζε ππξνζβεζηήξαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε πξνθαλείο ζέζεηο (φρη ζε θιεηζηνχο

ρψξνπο) θαη ζε ζέζεηο ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν ησλ 15 κέηξσλ
απφ απηέο.


Ο θάζε ππξνζβεζηήξαο λα αλαξηεζεί απφ ζηήξηγκα βηδσκέλν ζηνλ ηνίρν θαη λα θέξεη

θαηάιιειε ζήκαλζε.
Σνλίδεηαη φηη ππνρξέσζε ηνπ Ιδηνθηήηε, ηνπ πξνο κίζζσζε θηηξίνπ, είλαη ε κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε
ηνπ απαξαίηεηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα ηε ρξήζε
ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
Β.5

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ – ΘΔΡΜΑΝΗ – ΑΔΡΙΜΟΤ «Τ»

Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ νθείιεη λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθφ θιηκαηηζκφ (ςχμε – ζέξκαλζε)
θαζψο θαη επαξθή αεξηζκφ - εμαεξηζκφ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ.
Όινη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ, ζα θιηκαηίδνληαη θαη ζα αεξίδνληαη πιήξσο. Σα βαζηθά κεραλήκαηα
θιηκαηηζκνχ – αεξηζκνχ πνπ απαηηνχληαη ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:

ΔΙΓΟ ΥΧΡΟΤ
Γξαθεία
Γηάδξνκνη , Αλακνλέο
W.C.
Απνζήθεο - Αξρεία

ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΘΔΡΟΤ
DB / C

25
25
-

ΥΔΣΙΚΗ
ΤΓΡΑΙΑ
ΘΔΡΟΤ
%

50
-

ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΥΔΙΜΧΝΑ
DB / C

21
21
22
15

ΥΔΣΙΚΗ
ΤΓΡΑΙΑ
ΥΔΙΜΧΝΑ
%

50
-

ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ
ΑΔΡΑ
Δλαιιαγέο / h

24
4
8  10
1

Γηα λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ηα κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ, ζα πξέπεη:


Να παξέρνπλ ηα ζεξκηθά θαη ςπθηηθά θνξηία πνπ απαηηνχληαη .
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Να ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην λέν Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αξηζ. 517/2014,

πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1/1/2015, ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ησλ
θζνξηνχρσλ αεξίσλ (πρ απαγφξεπζε θξένλ R22 θαη R502).
Ο ρψξνο ηνπ SERVER ROOM (S.R), ζα θιηκαηίδεηαη κε κία αλεμάξηεηε απηφλνκε θιηκαηηζηηθή
ζπζθεπή δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (SPLIT UNIT), απηόκαηεο επαλαθνξάο.
ε πεξίπησζε χπαξμεο, ζηνλ ρψξν ηνπ S.R, ζπζθεπήο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο απηή ζα
πξέπεη λα κπνξεί λα απνκνλψλεηαη.
Β.6

ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ «Τ»

Τπνρξεψζεηο ηνπ ηδηνθηήηε είλαη:


Να παξαδνζνχλ νη αλειθπζηήξεο (πδξαπιηθνί ή ειεθηξνθίλεηνη) ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη

πςειή απφδνζε ιεηηνπξγίαο.


Να παξαδνζνχλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πιήξεο Σερληθφο Φάθεινο θαη

Άδεηεο Λεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηεο Ννκαξρίαο.
Η παξάδνζε ηνπ πιήξνπο Σερληθνχ θαθέινπ θαη ησλ Αδεηψλ Λεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ,
απνηειεί πξνυπφζεζε, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θηηξίνπ πξνο ρξήζε απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.

ΙV. ΑΓΔΙΔ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ


Οηθνδνκηθή άδεηα «Τ»

Σν πξνο κίζζσζε θηίξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νηθνδνκηθή άδεηα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ γηα ηελ
θαηεγνξία Θ Γξαθείσλ (ζε φηη αθνξά ζηνπο ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο) θαη απνζεθψλ ζε φηη αθνξά
ζηνπο ρψξνπο βνεζεηηθήο ρξήζεο.
Δάλ ε Οηθνδνκηθή Άδεηα ηνπ εθκηζζνχκελνπ θηηξίνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ
πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ, ζα πξέπεη ν εθκηζζσηήο λα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε αλαζεψξεζεο
ηεο Οηθ. Αδείαο νχησο ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ (θαη ε νπνία ζα πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ). Η
αλαζεψξεζε κπνξεί λα γίλεη πξηλ ή θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.
Δάλ ππάξρνπλ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο (εκηππαίζξηνη ρψξνη, παηάξηα θιπ) ηφηε ν ηδηνθηήηεο ζα
πξέπεη λα ηηο ηαθηνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4495/2017 «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία
ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», εθφζνλ δελ έρνπλ ήδε ηαθηνπνηεζεί κε
πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο.
Η ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θαη κειεηψλ πξνο ην Πνιενδνκηθφ γξαθείν ζα πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ γηα ρξήζε πξνο ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ε νινθιήξσζή
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ηνπο πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο 3 κελψλ, εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ππάξμεη θαζπζηέξεζε
νπφηε κπνξεί λα δνζεί κεγαιχηεξε παξάηαζε.
Ο ηδηνθηήηεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ έθδνζε αδείαο ηπρφλ εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ ζην πξνο
κίζζσζε αθίλεην.


Πηζηνπνηεηηθό ππξαζθαιείαο «Τ»

Σν ππφ κίζζσζε θηίξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελ ηζρχ, ην πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο πνπ ζα
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνβιεπφκελε δηαξξχζκηζε θαη ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.
Αλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα ζην πηζηνπνηεηηθφ, ή αλ ην
πηζηνπνηεηηθφ απηφ έρεη ιήμεη, ζα πξέπεη λα δεηεζεί –κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε- αλαλέσζή ηνπ γηα
ηελ πξνβιεπφκελε δηαξξχζκηζε θαη ρξήζε πξηλ ή θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ
ζπκβνιαίνπ. Η έγθξηζε απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή θαη ε πινπνίεζε ησλ ππνδείμεσλ θαη ηεο κειέηεο
ζα πξέπεη λα γίλνπλ ην αξγφηεξν εληφο 3 κελψλ.
Σα θνξεηά ππξνζβεζηηθά κέζα ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ εθκηζζσηή ν νπνίνο ζα έρεη θαη ηελ επζχλε
ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζή ηνπο.


Πηζηνπνηεηηθό α λειθπζηήξα «Τ»

Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πιήξε Σερληθφ θάθειν θαη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
αλειθπζηήξσλ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηεο Ννκαξρίαο.


Δλεξγεηαθό πηζηνπνηεηηθό απόδνζεο θηηξίνπ «Τ»

Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ, εληφο
ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο ζε θάζε κίζζσζε αθηλήηνπ, ν αξηζκφο
πξσηνθφιινπ ηνπ ΠΔΑ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζηα ζρεηηθά πεδία ησλ ειεθηξνληθψλ
δειψζεσλ κίζζσζεο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 09/11/2015 βάζεη ηνπ άξζξνπ 58, παξ. 3,
Ν.4342 /2015.
Δπηζπκεηά είλαη ηα θηίξηα κε ελεξγεηαθή θιάζε ηνπιάρηζηνλ Γ.

πλεκκέλα: Σξία (3) ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ
ΑΘΗΝΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2017
ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ

Π.ΒΟΤΓΙΟΤΚΑΛΑΚΗ
ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ

. ΜΑΝΙΑΣΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΧΝ ΜΗΥ.

Υ.ΓΑΒΡΙΔΛΑΣΟΤ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΧΝ ΜΗΥ.
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