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Αθήνα,   Νοέμβριος  2017 

Θέμα: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ» 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
Πρόκειται για αίθουσα σε ενιαίο χώρο συνολικής έκτασης 320 m2, και χωρητικότητας περίπου 
100 ταυτόχρονων επισκεπτών και 10 γραφείων σε ενιαίο χώρο με τις αντίστοιχες θέσεις 
εργασίας. 
Οι τεχνικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη σειρά και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές κατασκευής ενός τεχνικού έργου. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ – ΔΑΠΕΔΑ 

Η ψευδοροφή σε ύψος 4 μέτρων από το δάπεδο θα είναι από πάνελ ορυκτής ίνας (60x60) 

συνολικής επιφάνειας 320 m2. Απαιτείται χρήση κινητής σκαλωσιάς για εργασίες εις ύψος υπό 

την ευθύνη του αναδόχου. Η στήριξή της ψευδοροφής θα γίνει με ντίζες και σκελετό περίπου στο 

1μ. ένα μέτρο από την οροφή και 30cm περίπου από τα δοκάρια. Θα φέρει ανοίγματα για τον 

φωτισμό καθώς και εισόδους για πρόσβαση και οδεύσεις των κλιματιστικών και των 

ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων. 

Για την διαμόρφωση του δαπέδου  εμβαδού 320m2 θα τοποθετηθεί πλακάκι αντιολισθητικό,  

διαστάσεων 35 Χ 70  κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους , άριστης ποιότητας κατηγορίας Ά , 

υψηλής αντοχής στην απόχρωση του ξύλου. Προμήθεια και τοποθέτηση σοβατεπί 90 μέτρων 

ενισχυμένο. 

Στα παραπάνω, περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση, από τον ανάδοχο, όλων των 

απαραίτητων οικοδομικών υλικών προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες, όπως 

τσιμεντοκονίες, κόλλες, ντίζες, μεταλλικά πλαίσια στήριξης, σκαλωσιές, κάδος άχρηστων, βίδες, 

στηρίγματα, κ.λ.π. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης και ριζικής αναβάθμισης της υπάρχουσας εσωτερικής 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για 10 θέσεις εργασίας. Νέος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα 
περιλαμβάνει ενδεικτικά φορτία φωτισμού LED 500lux, computers, κλιματιστικά τμχ. 2 (400V, 
50Hz,3/Φ παροχή, τύπου πάνελ, 60.000BTU, 5Kw έκαστο), ρευματοδότες: 

1) Φωτισμός χωνευτός ή κασετίνες με LED στην ψευδοροφή – περίπου 1 φωτιστικό πάνελ/2m => 
περίπου 100 led πάνελ 

2) Ενισχυμένες πρίζες σούκο τύπου mosaic ( περίπου x12 τμχ.). 
3) Πρίζες δικτύου RJ45 UTP τύπου mosaic (περίπου x12 τμχ.) 
4) Πρίζες τηλεφώνου τύπου mosaic (περίπου x12 τμχ.) 
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5) Διακόπτες φωτισμού 12 θέσεων mosaic, 2 τεμάχια 
6) (2x) Αυτόνομες παροχές κλιματιστικών μονάδων. 
7) Εγκατάσταση γραμμής διασύνδεσης νέου ηλεκτρικού πίνακα από 

γενικό πίνακα  (150μ.) 
8) Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα με ανάλογο ραγο-διακοπτικό 

υλικό (ACTI9 iSW 1P/4P), διακόπτη διαρροής, γενική ασφάλεια, 2πλα ρελέ στο πίνακα ή 
διπολικές ασφάλειες LN. Παροχή 3Χ63Α από τον κεντρικό πίνακα. 

9) Τηλεφωνικό καλώδιο μήκος περίπου 1.000 μέτρα (RJ11/RJ45) 
10) Εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών με UTP‐CAT5 (5 τηλεφωνικές γραμμές) 
11) Πλαστικά προστατευτικά κανάλια στα οποία θα τοποθετηθούν τα καλώδια ασθενών/ισχυρών 

ρευμάτων συνολικού μήκους 300 μέτρα περίπου.  
12) UPS παροχές x 5 
13) Φωτιστικά ασφαλείας 3 τεμάχια με ένδειξη εξόδου (Exit) 
14) Βεβαιώσεις ΕΗΕ και ηλεκτρολογικά σχέδια θεωρημένα από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη 

 
Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες που αφορούν σε σωληνώματα δικτύων, καλωδίωση και τοποθέτηση 
πριζοδιακοπτών και του απαραίτητου  ηλεκτρολογικού υλικού.. Περιμετρικά της τοιχοποιίας θα υπάρχουν ανάλογες θέσεις 
για την σύνδεση στο δίκτυο.  

=============================================================================== 

 Χρονική Διάρκεια υλοποίησης: 15 ημέρες από την έγγραφη 

κατακύρωση του αναδόχου και ανάληψη του έργου 

 


