
 

 

23.3.2021  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Καηαζκεςή πλάκαρ θεμελίωζηρ ηηρ δεξαμενήρ οξςγόνος 

10000λ. 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο βάζεο  ζεκειίσζεο γηα ηελ δεμακελή νμπγόλνπ 

είλαη νη εμήο: 

1. Εθπόλεζε ζηαηηθήο κειέηεο ππνινγηζκνύ ησλ κεγεζώλ θαη 

ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζεκειίσζεο. 

2. Η ζηαηηθή κειέηε ζα θαηαηεζεί ζηελ Τ.Υ. γηα αμηνιόγεζε 

θαη έγθξηζε. 

3. Εθηέιεζε εθζθαθώλ θαη εμπγίαλζεο ηνπ εδάθνπο. Η 

εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο ζα γίλεη κε ζθύξα. 

4. Απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο από ηνλ ρώξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

5. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νπιηζκνύ ζηδεξνύ δηαηνκώλ 

ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

6. Πξνκήζεηα θαη έγρπζε ζθπξνδέκαηνο ηύπνπ C30/37 γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο βάζεο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή. (επηζπλάπηνληαη) 

7. Η εθαξκνγή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεη κε δνλεηέο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο απαηηνύκελεο αληνρήο  

8. Σην ζθπξόδεκα ζα πξνζηεζεί ζηεγαλσηηθό κάδεο. 

9. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  ζεκειηαθήο γείσζεο θαη 

γείσζεο πεξίθξαμεο. 

Η ζεκειηαθή γείσζε ζα απνηειείηαη από πιάθεο (Γείσζε ηύπνπ 

“Ε”) επηςεπδαξγπξσκέλεο ελ ζεξκώ (γαιβαληδέ) απαηηνύκελσλ  

δηαζηάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηηκήο  αληίζηαζεο ηεο ζεκειηαθήο 

γείσζεο λα είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1ΩΜ. Θα γίλεη κέηξεζε 

ζεκειηαθήο γείσζεο παξνπζία ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο Τ.Υ..  Σηελ 

βάζε από ηελ ζεκειηαθή γείσζε ζα θαηαιήγνπλ δπν αλακνλέο από 

γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 40Φ 3ρι.  Η θάζε  αλακνλή 

(κπάξα) γείσζεο  ζα έρεη 4 νπέο Φ 12ρι. γηα ζύλδεζε κε ηα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία, θαη αλνμείδσηεο  βίδεο Μ10 κε παμηκάδηα θαη 

δηπιέο ξνδέιεο. Η κπάξα  γείσζεο ζα αθνινπζήζεη πεξηκεηξηθά 

ηελ πεξίθξαμε θαη ζα ζπλδεζεί κε απηήλ   ζε 10 ζεκεία κε 

εύθακπηε πιεμνύδα δηαηνκήο   25mm.
2 
ραιθνύ. 

10. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  πεξίθξαμεο ηνπ λένπ ρώξνπ 

όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί  θαηλνύξγηα δεμακελή νμπγόλνπ 

ρσξεηηθόηεηαο 10.000ι.  

Ο ζθειεηόο ηνπ λένπ  ρώξνπ πεξίθξαμεο ζα θαηαζθεπαζηεί από 

γαιβαληδέ πξνθίι ράιπβα ηύπνπ γσληά, δηαζηάζεσλ 50Φ50Φ3mm. 



 

 

Σην ζθειεηό ηεο πεξίθξαμεο ζα ηνπνζεηεζεί γαιβαληδέ πιέγκα 

ράιπβα κε πάρνο 3,5ρι. θαη αλνίγκαηα 50x100ρι.Τν ύςνο ηεο 

πεξίθξαμεο ζα είλαη 1,90m. πεξίπνπ   (ζύκθσλα κε ηελ 

ππάξρνπζα). Θα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίθξαμεο ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο δεμακελήο ώζηε θαη νη δπν δεμακελέο λα έρνπλ 

εληαία πεξίθξαμε κε θνηλή είζνδν. Θα θαηαζθεπαζηεί πόξηα 

εηζόδνπ ζηνλ ρώξν ησλ δεμακελώλ. Η πόξηα ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ηεο πεξίθξαμεο 

(ζθειεηόο από γσληά θαη πιέγκα) θαη ζα έρεη ην ίδην ύςνο. Η 

πόξηα ζα έρεη θαζαξό άλνηγκα 1.5m θαη ζα απνηειείηαη από δπν 

αλνηγόκελα πξνο ηα έμσ  θύιια ηζόηηκα κνηξαζκέλα. Τν έλα 

θύιιν ηεο πόξηαο ζα είλαη αλνηγόκελν θαη ζηαζεξό, ζα έρεη θαη 

πόκνιν, ην δεύηεξν ζα είλαη αλνηγόκελν κε πόκνιν θαη θιεηδαξηά 

κε αθαιό αζθαιείαο. Τα δπν θύιια ηεο  πόξηαο ζα ζπλδεζνύλ κε 

ηελ θεληξηθή γείσζε κε εύθακπηεο πιεμνύδεο ραιθνύ   δηαηνκήο   

25mm.
2 
 

11. Εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηώλ  

Γηα ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο από ην βπηίν ζα γίλεη πξνκήζεηα 

θαη εγθαηάζηαζε κηαο  (1) βηνκεραληθνύ ηύπνπ ηξηθαζηθήο  

επηηνίρηαο εμσηεξηθήο  πξίδαο, θαη κηαο κνλνθαζηθήο επηηνίρηαο 

εμσηεξηθήο  πξίδαο ηύπνπ ζνύθν. Η ηξηθαζηθή πξίδα ζα είλαη  κε 

κεραληθή καλδάισζε θαη ηάζε ηξνθνδόηεζεο 380 V, επαθέο 

ηζρύνο 4X63 A ή 5Φ63Α, Class D. Θα γίλεη ζύλδεζε ηξηθαζηθήο 

πξίδαο  ζηνλ πίλαθα δεμακελήο νμπγόλνπ  όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 

θαηάιιειεο ηξηθαζηθέο απηόκαηεο αζθάιεηεο ξάγαο θαη ζα γίλεη 

ειεθηξνδόηεζή ηνπο. Η κνλνθαζηθή πξίδα ζα ζπλδεζεί ζηνλ 

πίλαθα δεμακελήο νμπγόλνπ  όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί κηα (1) 

απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο θαη ζα γίλεη ειεθηξνδόηεζή ηεο. 

  

12.  Καηαζθεπή εγθαηάζηαζεο θσηηζκνύ ρώξνπ δεμακελώλ 

νμπγόλνπ. 

Θα ηνπνζεηεζνύλ 4 πξνβνιείο ηύπνπ led ηζρύο 30w. Θα 

θαηαζθεπαζηεί ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ ηξνθνδόηεζε 

ησλ πξνβνιέσλ. Τα θαιώδηα ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε πιαζηηθή ζσιήλα θαη ζπηξάι θαηάιιειν γηα ηελ 

εμσηεξηθή ρξήζε (ελδεηθηηθνύ ηύπνπ θνπβίδε). Τα θνπηηά 

δηαθιαδώζεσλ ζα είλαη αδηάβξνρα θαηάιιεια γηα ηελ εμσηεξηθή 

ρξήζε. Γηα ην ρεηξηζκό ηνπ θσηηζκνύ ζα ηνπνζεηεζεί έλαο (1) 

ζηεγαλόο εμσηεξηθόο δηαθόπηεο θνκηληαηέξ. Γηα ηελ 

ειεθηξνδόηεζε εγθαηάζηαζεο θσηηζκνύ  ζηνλ πίλαθα παξνρήο ζα 

ηνπνζεηεζεί κηα (1) απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο 10Α θαη ζα γίλεη 

ειεθηξνδόηεζε ηηο. 



 

 

Γηα ηεο αλάγθεο ειεθηξνδόηεζεο ζπζηήκαηνο  ηειεκεηξίαο ζα 

γίλεη εγθαηάζηαζε ειεθηξνδόηεζεο γηα ηελ δεύηεξε δεμακελή κε 

θαιώδην ΝΥΥ θαη  αγσγνύο 3Φ1,5η.ρ.κηθνο 18κ. πεξίπνπ. Τν 

θαιώδην παξνρήο ηειεκεηξίαο ζα ηνπνζεηεζεί ζε πιαζηηθή 

ζσιήλα θαη ζπηξάι θαηάιιειν γηα ηελ εμσηεξηθή ρξήζε 

(ελδεηθηηθνύ ηύπνπ θνπβίδε). Σην ηέινο ηεο παξνρήο ζα 

ηνπνζεηεζεί αδηάβξνρν θνπηί δηαθιαδώζεσλ   θαηάιιειν γηα ηελ 

εμσηεξηθή ρξήζε. Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε εγθαηάζηαζεο 

ηειεκεηξίαο  ζηνλ πίλαθα παξνρήο ζα ηνπνζεηεζεί κηα (1) 

απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο 10Α θαη ζα γίλεη ειεθηξνδόηεζε ηηο. 

13. Θα γίλεη επέθηαζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ δεζηνύ θαη 

θξύνπ λεξνύ κήθνο δηαδξνκήο 9κ. πεξίπνπ. Η επέθηαζε 

πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γίλεη κε ραιθνζσιήλεο Φ15ρι. Σην 

ηέινο ηνλ ζσιήλσλ δεζηνύ θαη θξύνπ λεξνύ ζα ηνπνζεηεζνύλ 

γσληαθνί δηαθόπηεο ¾΄ ίληζαο. Θα γίλεη ζηήξημε ηνλ ζσιήλσλ 

ζηελ δηαδξνκή ηνπο.
 

14. Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ππνςήθηνη θαινύληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ρώξσλ όπνπ ζα 

εθηειεζηνύλ ηα έξγα, ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ θαη όισλ ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζαο Τερληθήο Πεξηγξαθήο, ηα νπνία απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. Γη’ απηό νθείινπλ λα επηζθεθηνύλ ην 

ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ, ζπλνδεία κεραληθνύ ηεο Τερληθήο  

Υπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ  πξαγκαηηθώλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.  Μεηά ηελ 

επηηόπηα έξεπλα θαη ηε κειέηε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, αλ 

δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε αζπκθσλία ζα πξέπεη λα ηε 

γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζηελ Τερληθή Υπεξεζία, 

ε νπνία ζα δώζεη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο. 

Οη εκέξεο επίζθεςεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ππνςεθίσλ, θαζώο θαη 

ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο επίζθεςεο, ζα νξίδνληαη θαηόπηλ 

ζπλελλόεζεο κε ηελ Τερληθή Υπεξεζία. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ 

βεβαίωζη επίζκεψηρ θαη επηηόπηαο εμέηαζεο ησλ ρώξσλ θαη ησλ 

όξσλ ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

Ο ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ησλ έξγσλ  ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο.   

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη παξάδνζε ζηνλ αξκόδην 

εθπξόζσπν ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο. 

 

Πληποθοπίερ Πεηπίδηρ Εςθ. 2132057953 

                     Παηελούδηρ Χπήζηορ 2132057954 
 

 



 

 

  
 


