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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης, 

ανακαίνισης, διαμόρφωσης και υποδομών των κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Δ.Π.Θ. 

Α.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1. Κτήριο (ΙΙΙ) ανακαίνιση εξωτερικά, αλλαγή κουφωμάτων, χρωματισμοί συν  τα WC 

του ίδιου κτηρίου (ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνική Σχολή). 

2.  Κτήριο (IΙ) ανακαίνιση εσωτερικά, δάπεδα, χρωματισμοί (ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνική 

Σχολή). 

3. Κτήριο επί της οδού Τσιμισκή (ιδιόκτητο κτήριο του ΔΠΘ) ανακαίνιση εσωτερικά 

του ισογείου και εξωτερικά του κτηρίου αλλαγή κουφωμάτων, χρωματισμοί.  

4. Απλή συντήρηση του Αμφιθεάτρου (ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνική Σχολή). 

Ακόμα το έργο θα συμπεριλαμβάνει κατά το δυνατό και τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης 

που θα προκύπτουν σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο 

ανάδοχος με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα εκτελεί τις επείγουσες και 

απρόβλεπτες εργασίες. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:  

- Καθαιρέσεις επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου (πλακάκια) προς αντικατάσταση. 

- Καθαιρέσεις τοίχων από αλουμίνιο και πλίνθων για διαμόρφωση απαιτουμένων 

χώρων.  

- Διάνοιξη αυλακιού σε άοπλο σκυρόδεμα για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων 

υαλόπλινθων  με αρμολόγημα περιμετρικά των υαλόπλινθων εσωτερικά και 

εξωτερικά του κτηρίου (ΙΙΙ) στα ΠΡΟΚΑΤ.   

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κτιρίων και υποδομών   
του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη έτους 2019» 
ΤΟΠΟΣ:    ΞΑΝΘΗ 

ΠΡΟΫΠ:   1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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- Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω 

διάβρωσης οπλισμού με μηχανικά μέσα (αμμοβολή) στις εξωτερικές τειχοποιίες του 

κτηρίου (ΙΙΙ) 

- Λειότριψη υφισταμένων επιφανειών  μωσαϊκών ή μαρμάρων με μηχανικά μέσα.  

- Τοποθέτηση ικριωμάτων όπου απαιτείται με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας 

με λήψη πριν  από τον Ανάδοχο άδεια μικρής κλίμακας από την υπηρεσία Δόμησης. 

- Εργασίες υγρομόνωσης, θερμο-ηχομόνωσης στο κτίριο  όπου απαιτείται, (δώμα, 

υαλοστάσια). 

- Αντικατάσταση κατεστραμμένων   ψευδοροφών (ορυκτών ινών) όπου απαιτηθεί. 

-  Συντήρηση  ή αντικατάσταση  πολύ παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου  στις όψεις 

του κτιρίου (ΙΙΙ) και σε κτήριο του ΔΠΘ επί της οδού Τσιμισκή. 

- Επιστρώσεις δαπέδων με οικολογικό, αντιστατικό τάπητα linoleum στο κτίριο (ΙΙ) και  

και σε κτήριο του ΔΠΘ επί της οδού Τσιμισκή. 

- Αντικατάσταση του σκελετού εξωτερικών τοίχων όψεων του κτιρίου ΙΙΙ από 

αλουμίνιο, στις  όψεις του κτιρίου για την τοποθέτηση νέων υαλοστασίων και νέων 

πάνελς αλουμινίου. Στην δε πρόσοψη του κτιρίου (ΙΙΙ) αντικατάσταση 

κατεστραμμένων πάνελ με οπλισμένους υαλοπίνακες και αντικατάσταση των 

υαλοστασίων με νέα συρόμενα, στον ήδη υπάρχοντα σκελετό. 

- Ανακαίνιση διαβρωμένων επιχρισμάτων στο κτήριο (ΙΙΙ).     

- Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων και αποκατάσταση 

φθορών του επιχρίσματος όπου απαιτείται. 

- Τοποθέτηση φερόντων  στοιχείων από σιδηροδοκούς για την στήριξη της         στέγης 

από αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη 

(Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια). 

- Διάστρωση  σκυροδέματος με πλέγμα, στο δάπεδο της ίδιας  αποθήκης. 

- Τοποθέτηση απλών σιδηρών κουφωμάτων (πόρτας και δύο υαλοστασίων στην ίδια 

αποθήκη. Σημειώνουμε ότι η αποθήκη θα αποκατασταθεί μόνο και όταν το 

επιτρέψουν οι συνθήκες (οικονομικά), σε σχέση με την ανακαίνιση  των κτηρίων.  

- Τοποθέτηση σιτών αερισμού όπου παραστεί ανάγκη.   

- Τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης σε υαλοπίνακες των υαλοστασίων στο χώρο 

των βιβλιοστασίων του κτηρίου της Βιβλιοθήκης στα ΠΡΟΚΑΤ και στις αίθουσες 

διδασκαλίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής. 

- Κατασκευή διαχωριστικών διπλής όψης (γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα) με θερμο-

ηχομόνωση για νέα διαμόρφωση των χώρων των κτιρίων  όταν θα απαιτηθεί.  

Οι οικοδομικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο έργο περιγράφονται στο 

Τιμολόγιο της μελέτης του έργου. 
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Β. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Β.1 Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση 

Θα εγκατασταθούν συστήματα κατάσβεσης ολικής ή/ και τοπικής εφαρμογής σε 

επικίνδυνους χώρους. Σε κάθε χώρο όπου θα εγκαθίσταται σύστημα κατάσβεσης θα 

εγκαθίσταται και σύστημα πυρανίχνευσης με ανεξάρτητο τοπικό πίνακα. Οι χώροι που 

αναφέρονται παρακάτω είναι οι ελάχιστοι στους οποίους θα εγκατασταθούν τα 

περιγραφόμενα συστήματα. Κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δύναται να 

εγκατασταθούν συστήματα κατάσβεσης και πυρανίχνευσης σε χώρους πλέον των 

αναφερόμενων. Πριν την εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος κατάσβεσης κάθε 

είδους και οποιουδήποτε συστήματος πυρανίχνευσης, ο ανάδοχος θα υποβάλει 

τεχνική πρόταση η οποία θα εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Β.1.1 Πυρανίχνευση 

Κάθε σύστημα πυρανίχνευσης που θα εγκαθίσταται σε χώρο εγκατάστασης συστήματος 

κατάσβεσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

Πίνακα Πυρανίχνευσης 4 ζωνών και 1 εντολή κατάσβεσης, φαροσειρήνα συναγερμού, 

φωτιστικό σήμανσης κινδύνου, 1 φωτοηλεκτρικό πυρανιχνευτή καπνού, 1 πυρανιχνευτή 

θερμοδιαφορικό, , απαραίτητες καλωδιώσεις μετάδοσης σημάτων, συσσωρευτές για 

κανονική λειτουργία τουλάχιστον για 30min υπό συνθήκες έλλειψης τάσης δικτύου, 

εύκαμπτοι ή ευθείς σωλήνες προστασίας καλωδιώσεων. 

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα δίνει εντολή κατάσβεσης μόνο μετά την ενεργοποίηση 

αμφότερων των πυρανιχνευτών και αφού θα έχει προηγηθεί ηχητικό και φωτεινό σήμα 

προειδοποίησης. Αμέσως μετά την εντολή κατάσβεσης και μέχρι να γίνει απενεργοποίηση 

από τους χρήστες θα ανάβει το φωτιστικό σήμανσης κινδύνου που θα είναι τοποθετημένο 

στην είσοδο του προστατευόμενου χώρου. 

Το σύστημα πυρανίχνευσης θα συνοδεύεται απαραιτήτως από όλα τα τεχνικά φυλλάδια και 

εγχειρίδια χρήσης των εξαρτημάτων/ υλικών που το απαρτίζουν, καθώς και από έντυπες 

οδηγίες ορθής χρήσης. Όλα τα παραπάνω θα τίθενται προς έγκριση στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

Β.1.2 Συστήματα Ολικής Κατάσβεσης και Τοπικής Εφαρμογής με CO2  

Τα συστήματα Ολικής Κατάσβεσης και Τοπικής Εφαρμογής θα περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα: 

ΦΙΑΛΗ 45KG CO2(68LT) ΠΛΗΡΗΣ WP150BAR 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CO2 & IG 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 45 KG CO2 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ.ΦΙΑΛ.CO2-IG541 45-60 
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ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ 1/4" ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΡΑΚΟΡ ΜΟΝ. ΣΥΣΤ.C02 3/8 ΓΙΑ ΠΥΡΟΚ/ΤΕΣ 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΗΣ-ΠΙΛΟΤΟΥ 

ΤΑΠΑ 3/8" ΣΦΡΑΓ.ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ Μ.Σ. 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Μ.Σ-ΣΥΣΤΟΛΗ 11/4-3/4 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΣ-ΤΑΠΑ 1 1/4" 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΣ-ΤΑΥ 1 1/4" 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΣ-ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/4" 

ΣΩΛΗΝΑΣ EYK.50CM21.78-3/8"Θ-Θ 

ΣΩΛΗΝΑΣ EYK.50CM 3/8"-3/8" Θ-Θ 

ΣΩΛΗΝΑΣ EYK.50CM 21.78-3/4"Θ-Θ 

ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ CO2/IG541 

ΡΑΚΟΡ 3/8"-3/8" ΜΟΝΙΜ.ΣΥΣΤ.CO2 

ΡΟΔΕΛΑ 18,6Χ12,3Χ1,6mm ΜΟΝ.ΣΥΣ 

ΡΟΔΕΛΑ 15Χ6,5Χ1,5mm ΜΟΝ.ΣΥΣΤΗΜ 

ΦΙΑΛΗ ΠΙΛΟΤΟΣ 2KG ΠΛΗΡΗΣ 

Το πλήθος των ακροφυσίων, όπως και το πλήθος των ελάχιστων απαραίτητων φιαλών 45kg 

CO2 θα καθορίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου προς προστασία. Το CO2 

θα βρίσκεται υπό πίεση τουλάχιστον 750 psi (52 bar) στους 21°C. 

Για την εκτόνωση του CO2 εντός των χώρων θα υλοποιείται διάταξη σωληνώσεων από 

κατάλληλο για την δοθείσα πίεση λειτουργίας σωλήνα. 

Ο τρόπος εγκατάστασης, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και κάθε άλλη απαραίτητη 

τεχνική λεπτομέρεια καθορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα 

είναι σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στην εθνική νομοθεσία και το αμερικάνικο πρότυπο 

NFPA12 (έκδοση έτους 2018). 

Τα συστήματα ολικής ή τοπικής εφαρμογής θα συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα 

τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια χρήσης των εξαρτημάτων/ υλικών που τα απαρτίζουν, 

καθώς και από έντυπες οδηγίες ορθής χρήσης. Όλα τα παραπάνω θα τίθενται προς έγκριση 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Θα εγκατασταθούν Συστήματα Ολικής Κατάσβεσης με CO2 στους ακόλουθους χώρους: 

Κτίριο Βιβλιοθήκης 

Χώρος Πεδίων Χαμηλής Τάσης 

Χώρος Πεδίων Μέσης Τάσης 

Χώρος Μετασχηματιστή Ισχύος 

Χώρος Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 

Ενεργειακό Κέντρο 
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Χώρος Πεδίων Μέσης Τάσης 

Χώρος Μετασχηματιστή Ισχύος 1 

Χώρος Μετασχηματιστή Ισχύος 2 

Κεντρικό Μηχανοστάσιο/ Ηλεκτροστάσιο (ΠΡΟΚΑΤ) 

Χώρος Πεδίων Χαμηλής Τάσης 

Χώρος Πεδίων Μέσης Τάσης 

Χώρος Μετασχηματιστή Ισχύος 1 

Χώρος Μετασχηματιστή Ισχύος 2 

Θα εγκατασταθούν Συστήματα Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής με CO2 στους ακόλουθους 

χώρους: 

Κτίριο Βιβλιοθήκης 

Χώρος Πεδίων Χαμηλής Τάσης 

Χώρος Πεδίων Μέσης Τάσης 

Β.2 Λοιπές Η/Μ εργασίες 

B.2.1 Κτήριο (IΙ) (ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνική Σχολή) Πλήρης αντικατάσταση δικτύου 
θέρμανσης και ψύξης 

Πλήρης αντικατάσταση δικτύου θέρμανσης και ψύξης στους 4 ορόφους του κτιρίου. 

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, νερού χρήσης. 

Αντικατάσταση των οριζοντίων σωληνώσεων παροχής νερού (θέρμανσης και ψύξης)  των 

ορόφων καθώς και των οριζοντίων σωληνώσεων (θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης) 

προς τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες δαπέδου.  

Οι νέες σωληνώσεις θα είναι πλαστικών σωλήνων πολυπροπυλενίου (PPR), με υαλόνημα 

και με προκατασκευασμένο μονωτικό κέλυφος, ενδεικτικού τύπου Interplast Aquaplus Prins 

SDR 7,4 PPR/PUR/PVC. 

Οι σωλήνες με την προκατασκευασμένη μόνωση και πλαστικό χιτώνιο θα είναι κατάλληλες 

για δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και ψύξης και για χρήση ορατές ή  υπόγειες  για διέλευση 

υπαίθριων χώρων. 

Ο σωλήνας (όπως και τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα)  θα διαθέτουν εξωτερικά 

προστατευτικό χιτώνιο PVC, ενδιάμεσα  ακολούθως θα είναι μονωμένες  με ομοιόμορφη 

μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη PUR (με  πυκνότητα της σταθερής πολυουρεθάνης 

μεγαλύτερη των 60 kg/m3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 253), ενώ τέλος η σωλήνα θα είναι  

πολυπροπυλενίου PPR, με υαλόνημα. 
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Για την εγκατάσταση του συστήµατος των σωληνώσεων θα γίνει χρησιµοποίηση των 

έτοιµων αντίστοιχων προµονωµένων εξαρτηµάτων. Δηλαδή θα χρησιµοποιούµε µόνον τους 

κατάλληλους  µανδύες για την ένωση σωλήνα µε σωλήνα ή σωλήνα µε εξάρτηµα. 

Αντικατάσταση όλων των παλαιών τοπικών κλιματιστικών μονάδων δαπέδου, με νέες 

τοπικές κλιματιστικές μονάδες δαπέδου, ενδεικτικού τύπου a LIFE 2DLMV 202 DELONGHI 

PROFESSIONAL, a- LIFE 2DLMV 302 DELONGHI PROFESSIONAL, a- LIFE 2DLMV  502 

DELONGHI PROFESSIONAL.  

Όλα τα παραπάνω (δίκτυα σωληνώσεων και τοπικές κλιματιστικές μονάδες δαπέδου), 

πλήρως τοποθετημένες και σε λειτουργία. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στο τιμολόγιο μελέτης. 

Αντικατάσταση όλων των θερμαντικών σωμάτων (πανελ) στο κτίριο ΙΙ, και στα άλλα κτίρια, 

όπου κρίνεται απαραίτητο. 

B.2.2 Κτήρια (ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνική Σχολή) Αντικατάσταση των σωληνώσεων 

ύδρευσης 

Αφορά την αντικατάσταση των οριζόντιων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης που οδεύει 

στους ισόγειους διαδρόμους στα κτίρια,. 

Β.2.3 Εργασίες ανακαίνισης των WC, όλων των κτιρίων του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη 

Αντικατάσταση νιπτήρων, αναμικτήρων, λεκανών wc, και δοχείων πλύσεως λεκανών 

(καζανάκια) σε όλα τα κτίρια του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη, όπου κρίνεται ότι είναι απαραίτητο.  

Επιπρόσθετα αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων πλύσεως ‘’νταλ’’ με απλά 

δοχεία πλύσεως (καζανάκια). 

Αντικατάσταση των σωληνώσεων για όλες τις αναφερόμενες προηγουμένως εργασίες, με 

νέες πλαστικές σωληνώσεις. 

Β.2.4 Πλήρης υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και λειτουργία 2 

υπαρχόντων νέων ψυκτικών μονάδων 

Πλήρης υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και λειτουργία από την κατασκευάστρια 

εταιρεία TRANE, σε χώρο των ΠΡΟΚΑΤ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ στη Ξάνθη, 2 

υπαρχόντων νέων αερόψυκτων ψυκτικών μονάδων TRANE, ισχύος 290 Kw έκαστη. 

Περιλαμβάνονται : 

Β.2.4.1 Αποξηλώσεις  

Η αποξήλωση όλων των παλαιών υδραυλικών υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, που 

πρόκειται να αντικατασταθούν, καθώς και η μεταφορά τους σε σημείο που θα ορισθεί από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
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Οι αποξηλώσεις των παλαιών υπαρχόντων σωληνώσεων με τις κάθε είδους μονώσεις και 

προστασίες τους, οι αποξηλώσεις όλων των παλαιών υδραυλικών συσκευών και υλικών 

(βάνες και σύρτες, φλάντζες, φίλτρα, μανόμετρα και θερμόμετρα κ.λ.π.). 

Η αποξήλωση του παλαιού πύργου ψύξης στο σύνολό του (πύργος ψύξης, αντίες, σιδηρές 

κατασκευές κάθε είδους, βάσεις σκυροδέματος κ.λ.π.).  

Επιπρόσθετα η αποξήλωση όλων των υπαρχόντων στηρίξεων και στηριγμάτων κάθε 

είδους και μορφής. 

Β.2.4.2 Οι υδραυλικές εργασίες σύνδεσης των 2 νέων ψυκτών στο υπάρχον δίκτυο - 

Αντικατάσταση του παλαιού δικτύου σωληνώσεων με το νέο. 

Κατασκευή νέου ολοκληρωμένου δικτύου σωληνώσεων με σωληνώσεις ΡΡ προμονωμένες: 

Σωληνώσεις ΡΡ προμονωμένες με μόνωση πολυουρεθάνης και κέλυφος PVC εσωτερικής 

διαμέτρου 110 mm και εξωτερικής διαμέτρου 200 mm, πάχους πολυουρεθάνης άνω των 

40mm, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 253. με τα αντίστοιχα τεμάχια γωνιών, κατάλληλες για 

εμφανή δίκτυα κλιματισμού, με ομοιόμορφη μόνωση από συμπαγή πολυουρεθάνη, 

πυκνότητας μεγαλύτερη από 60Kgr/m3, σύμφωνη με το EN 253, με καθολική πλήρωση 

όλων των επιφανειών για την αποφυγή υγροποιήσεων και φαινομένων εγκλωβισμού αέρα. 

Θα διαθέτει εξωτερικό μανδύα προστασίας από PVC υψηλής ποιότητας, λευκού χρώματος 

με σταθεροποίηση για την ηλιακή ακτινοβολία, ελεύθερου μολύβδου, κατηγορίας B1 όσον 

αφορά την ακαυστότητα και με πρόσθετα κατασταλτικά καπνού. Ο προμονωμένος σωλήνας 

θα αποτελείται γενικά από αυτοσβενόμενο υλικό, που δεν εξαπλώνει τη φωτιά. Ο σωλήνας 

θα  έχει διαστολές μικρότερες από εκείνες του χαλκού (0,016 mm/m/ 𝐶0 ).  Οι θερμομονωτικές 

ιδιότητες της πολυουρεθάνης (λ=0,021 W/mK) πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση 

των απωλειών από 63-138% σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Εν.Α.Κ. (Κανονισμός 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, Ν. 4122/2013 /ΦΕΚ Α' 42/ «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 

- Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

και λοιπές διατάξεις»). 

Ενδεικτικού τύπου Interplast, Aqua Plus PRINS 

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια για την πλήρη και άρτια ολοκλήρωση 

του ανωτέρω δικτύου σωληνώσεων, από το ίδιο υλικό των σωληνώσεων του δικτύου 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, ομοίως μονωμένα (γωνίες κάθε είδους, ταυ, 

μούφες κάθε είδους, σταυροί κ.λ.π.). 

Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαιτούμενα και κάθε είδους στηρίγματα και στηρίξεις και 

σε οποιοδήποτε δομικό  στοιχείο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (στηρίξεις των 

προμονωμένων σωληνώσεων από τις οροφές με ντίζες και κολάρα, γαλβανισμένες σχάρες, 

στηρίγματα προκατασκευασμένα γαλβανισμένα για στήριξη των εσχαρών  κ.λ.π. 
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Περιλαμβάνονται επίσης οι αντικραδασμικοί σύνδεσμοι και σύνδεσμοι Victaulic για σύνδεση 

των σωληνώσεων με τον ψύκτη. 

Θα εγκατασταθεί αυτόματος πλήρωσης του δικτύου, πλήρως τοποθετημένος για κανονική 

λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων σωληνώσεων. 

Θα εγκατασταθούν επίσης 2 απαραίτητοι διακόπτης ροής (flow switch) στις επιστροφές, 

πλήρως τοποθετημένοι για κανονική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 

απαραίτητων καλωδιώσεων σύνδεσής τους με τους ψύκτες (καλώδιο ελέγχου OLFLEX 3 x 

1,5mm2), εντός κατάλληλης προστατευτικής σωλήνας. 

Στην συνολική εγκατάσταση περιλαμβάνονται οι απαραίτητες λοιπές καλωδιώσεις εντολών  

με καλώδια ελέγχου τύπου OLFLEX 5 x 1,5mm2, εντός κατάλληλου προστατευτικού 

σωλήνα. 

Β.2.4.3 Θέση σε λειτουργία από την κατασκευάστρια εταιρεία TRANE. 

Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις (settings), δοκιμές και η πλήρης θέση σε 

κανονική λειτουργία από συνεργεία της εταιρείας κατασκευής (TRANE) στην θέση 

εγκατάστασης των ψυκτών. 

Β.2.4.4 Εργασίες νέων ηλεκτρικών συνδέσεων, τροποποιήσεων και εγκατάσταση οργάνων 

εντός υπάρχοντος χαλύβδινου ηλεκτρολογικού πίνακα για την λειτουργία 2 υπαρχόντων 

ψυκτικών  μονάδων του συγκροτήματος ΠΡΟΚΑΤ. 

Περιλαμβάνει :  

- Τοποθέτηση ιδιαίτερων γαλβανισμένων εσχαρών μεταφοράς καλωδιώσεων 

(εσωτερικά και εξωτερικά) με τα κατάλληλα στηρίγματά τους, πλήρως τοποθετημένες και 

με κατάλληληλα (όπου απαιτείται) καπάκια.  

- Απαραίτητες εργασίες σύνδεσης των παροχικών καλωδιώσεων με τους υπάρχοντες 

διακόπτες ισχύος και έλεγχος καλής λειτουργίας τους. 

Όλα τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά υλικά (ρελέ, ενδ. Λυχνίες, μικροαυτόματοι, διακόπτες 

κ.λ.π.) και μικρουλικά εντός του υπάρχοντος πίνακα για την άριστη λειτουργία των νέων 

ψυκτών. 

Β.2.5 Εργασίες συντήρησης λειτουργίας οδοφωτισμού στην Πανεπιστημιούπολη 

Ξάνθης 

Αφορά την συντήρηση των ιστών οδοφωτισμού κάθε είδους στην Παν/λη Ξάνθης. 

Β.2.6 Διευθέτηση σημείων απορροής υδάτων δωμάτων των κτιρίων του Δ.Π.Θ 

Αφορά την αλλαγή του τρόπου απορροής των υδάτων στα δώματα των κτιρίων του Δ.Π.Θ. 

στην Ξάνθη. 
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Β.2.7 Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικών δικτύων στα κτίρια του Δ.Π.Θ. Ξάνθης 

Αφορά την συντήρηση των ηλ. Δικτύων (εντός Ηλ. Πινάκων, κ.λ.π.) κάθε είδους στα κτίρια 

του Δ.Π.Θ. Ξάνθης. 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ 

Σημειώνουμε ότι όλες οι ανωτέρω εργασίες θα διεκπεραιωθούν έως της ολοκλήρωσης του 

ποσού της σύμβασης, διότι είναι έργο συντήρησης και προκύπτουν επείγουσες και 

απρόβλεπτες εργασίες. 

Σε όλες τις ανωτέρω εργασίες επιβάλλεται να τηρηθούν αυστηρά από τον Ανάδοχο που θα 

αναλάβει το έργο όλα τα μέτρα ασφαλείας, που επιβάλει ο νόμος (ΣΑΥ–ΦΑΥ) για την 

προστασία των εργαζομένων και διερχομένων πεζών. 

 

Ξάνθη 28 - 11 - 2018 
Οι Συντάξαντες 

 

Κομοτηνή 28 - 11 - 2018 
Για το τμήμα μελετών 

 

Κομοτηνή 28 – 11 - 2018 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

  

Η Αν. Προϊσταμένη της 
ΔΤΕ του ΔΠΘ 

 

Κωστούλα Θεοδωροπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Θωμάς Μαρκόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός Βατσιτσή Ελένη 

Πολιτικός Μηχ/κός 

 

  

Διονύσης Γρηγοριάδης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

  

 

  

Γεράσιμος Μποφίλιος 
Μηχ/γος Μηχ/κός (Τ.Ε.) 
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