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                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ             
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ  
 
 

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

   Αθήνα σήµερα την 1η του µηνός Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα της εβδοµάδος 
Παρασκευή, η υπογεγραµµένη Επιτροπή  αποτελούµενη από τους : 
(α) Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό ΙΣΚΟΥ Αννα.    
(β) Α/Β ΄- Ε.Κ. Πολιτικό Μηχανικό ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ Σοφία.  
(γ) Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό ΛΙΟΣΗ Ισιδώρα. 
προέβη στη µελέτη και επεξεργασία των αναγκών στέγασης της ∆ιεύθυνσης  Α-
στυνοµικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και αφού έλαβε υπόψη, το υπ’ αριθµ. 
1742/17/1159683 από 8-6-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Α.Ε.Α,  η υπ’ αριθ. 3975/17/1144725 από 7-6-2017 αναφορά της ∆ιεύθυνσης 
Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, το ν. 3130/2003, το άρθρο 8 της 
14/95 Κ.∆., το υπ΄αριθµ ∆ΤΥ Ε 1173472/2540 ΕΞ2012 από 07-12-2012 έγ-
γραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, το συµφέρον του ∆ηµοσίου και των πολιτών, κατέληξε στο συµπέρασµα 
ότι, για την εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω Υπηρεσιών, απαιτείται η εξεύρε-
ση προς µίσθωση κτιρίου συνολικής ωφέλιµης επιφανείας 3.355 τ.µ. 
(2.440 τ.µ. γραφειακοί χώροι και 915 τ.µ. αποθηκευτικοί χώροι, εφό-
σον αυτό είναι εφικτό, οι οποίοι δύναται να είναι και υπόγειοι) µετά 
στεγασµένων ή µη χώρων στάθµευσης δεκαοκτώ  (18) τουλάχιστον αυ-
τοκινήτων, δύο (2) µοτοσικλετών και είκοσι τριών (23) λεωφορείων.   
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ κ.λ.π. ΧΩΡΩΝ 

 
Α. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

1. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
 
 

1. 
 

Γραφείο ∆ιευθυντή (χώρος συσκέψεων) 50 τ.µ.  

2. Γραφείο Α΄ Υποδιευθυντή 
 

20 τ.µ. 

3. 
 

Γραφείο Υπασπιστή 15 τ.µ.  

4. 
 

Αποδυτήρια 15 τ.µ 

 ΣΥΝΟΛΟ ωφέλιµης επιφάνειας 
 

100 τ.µ.  

 
2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ 

  
1. Γραφείο Τµηµατάρχη 

 
15 τ.µ. 

2. Γραφείο Αξιωµατικού – Υπαξιωµατικού Υπηρεσίας 
 

25 τ.µ. 

3. Γραφείο Προσωπικού και ενεργού Αρχείου 
 

35 τ.µ. 

4. Γραµµατεία 
 

20 τ.µ. 

5. Γραφείο Επιχειρήσεων – Εκπαιδεύσεων 
 

30 τ.µ. 

6. Τηλεφωνικό Κέντρο 
 

15 τ.µ. 

7. Γραφεία Ιατρών (3Χ15) 
 

45 τ.µ. 

8. Γραφείο Νοσοκόµων – Αναρρωτήριο 
 

30 τ.µ. 

9. 
 

Αποθήκη Υλικού – Ανενεργού Αρχείου 
 

20 τ.µ. 

10. Αποδυτήρια 15 τ.µ 
 

 ΣΥΝΟΛΟ ωφέλιµης επιφάνειας 
 

250 τ.µ.  
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3. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ 
 

1. Γραφείο Τµηµατάρχη Τ.∆.Χ.Υ. 
 

15 τ.µ.  

2. 
 

Γραφείο Γραµµατείας – Υλικού – Χρηµατικού 25 τ.µ. 
 

3. Γραφείο Υποµνηµάτων 15 τ.µ. 
 

4. 
 

Αρχείο 15 τ.µ. 

5. 
 

Οπλουργείο 15 τ.µ. 

6. 
 

Αποθήκη Όπλων - Πυροµαχικών 150 τ.µ. 

7. Αποθήκη Χηµικών 
 

100 τ.µ. 

8. 
 

Αποθήκη Υλικού  250 τ.µ. 

9. 
 

Αποδυτήρια 15 τ.µ 

 ΣΥΝΟΛΟ ωφέλιµης επιφάνειας 
 

600 τ.µ.  

4. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 

1. Γραφείο Τµηµατάρχη 
 

15 τ.µ. 

2. Γραφείο Γραµµατείας 25 τ.µ. 

3. Αποθήκη Υλικών 15 τ.µ. 

4. Αποδυτήρια 15 τ.µ 

 ΣΥΝΟΛΟ ωφέλιµης επιφάνειας 
 

70 τ.µ. 
 

5. ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Γραφείο Τεχνικών   
 

15 τ.µ. 

2. Αποθήκη Υλικών - Εργαλείων 50 τ.µ. 

3. Χώρος τοποθέτησης (2) Ανυψωτικών Μηχανηµάτων 200 τ.µ. 

4. Αποδυτήρια – Ντουζ  15 τ.µ 

 ΣΥΝΟΛΟ ωφέλιµης επιφάνειας 
 

280 τ.µ. 
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Β. ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΞΗΣ 
 

1. Γραφείο ∆ιοικητή Υ.Α.Τ.  20 τ.µ. 

2. Γραφείο Υποδιοικητή Υ.Α.Τ. 15 τ.µ. 

3. Γραφείο ∆ιοικητή – Υποδιοικητή 1ου Τ.Α.Τ. 20 τ.µ. 

4. Γραφείο ∆ιοικητή – Υποδιοικητή 2ου Τ.Α.Τ. 20 τ.µ. 

5. Γραφείο Αξιωµατικών 1ου Τ.Α.Τ. 15 τ.µ. 

6. Γραφείο Αξιωµατικών 2ου Τ.Α.Τ. 15 τ.µ. 

7. Γραµµατεία Υ.Α.Τ.   50 τ.µ. 

8. Αρχείο Υ.Α.Τ. 25 τ.µ. 

9. Γραφείο Υποµνηµάτων 15 τ.µ. 

10. Γραµµατείς 1ου & 2ου Τ.Α.Τ.  50 τ.µ. 

11. Γραφείο Οδηγών Τ.Α.Τ. 15 τ.µ. 

12. Αποθήκη 1ου Τ.Α.Τ. 20 τ.µ. 

13. Αποθήκη 2ου Τ.Α.Τ. 20 τ.µ. 

14. Αποθήκη Υλικών Υ.Α.Τ. 50 τ.µ. 

15. Αποθήκη Χηµικών 50 τ.µ. 

16. Αποθήκη Χ.Β.Ρ.Π. 50 τ.µ. 

17. Αποδυτήρια Ανδρών – Γυναικών 200 τ.µ. 

 ΣΥΝΟΛΟ ωφέλιµης επιφάνειας 
 

650 τ.µ. 

Γ. ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΗΣ 
 

1. Γραφείο ∆ιοικητή Υ.ΜΕ.Τ.  20 τ.µ. 

2. Γραφείο Υποδιοικητή Υ.ΜΕ.Τ. 15 τ.µ. 

3. Γραφείο Υπασπιστή Υ.ΜΕ.Τ. 15 τ.µ. 

4. Γραµµατεία - Αρχείο Υ.ΜΕ.Τ. 50 τ.µ. 

5. Γραφείο ∆ιοικητή 1ου Τ.ΜΕ.Τ. 15 τ.µ. 
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6. Γραφείο Υποδιοικητή 1ου Τ.ΜΕ.Τ. 15 τ.µ. 

7. Γραφείο Αξιωµατικών 1ου Τ.ΜΕ.Τ. 15 τ.µ. 

8. Γραµµατεία 1ου Τ.ΜΕ.Τ. 30 τ.µ. 

9. Γραφείο ∆ιοικητή 2ου Τ.ΜΕ.Τ. 15 τ.µ. 

10. Γραφείο Υποδιοικητή 2ου Τ.ΜΕ.Τ. 15 τ.µ. 

11. Γραφείο Αξιωµατικών 2ου Τ.ΜΕ.Τ. 15 τ.µ. 

12. Γραµµατεία 2ου Τ.ΜΕ.Τ. 30 τ.µ. 

13. Αποθήκη Υλικών Υ.ΜΕ.Τ. 100 τ.µ. 

14. Αποδυτήρια Ανδρών – Γυναικών 200 τ.µ. 

 ΣΥΝΟΛΟ : 
 

550 τ.µ. 

 

∆.  ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ   
 

1. Γραφείο Λέσχης 15 τ.µ. 
 

2. Χώρος Πρατηρίου 20 τ.µ. 

3. Αποθήκη Πρατηρίου 10 τ.µ. 

4. Κυλικείο 20 τ.µ. 

5. Αποθήκη Κυλικείου 20 τ.µ. 

6. Αίθουσα Αναψυχής Προσωπικού 130 τ.µ. 

7. Κουζίνα Εστιατορίου 50 τ.µ. 

8. Χώρος Εστίασης (Τραπεζοκαθίσµατα) 130 τ.µ. 

9. Αποθήκη Εστιατορίου 20 τ.µ. 

10. Αποδυτήρια Εστιατορίου 15 τ.µ. 

11. Γραφείο Συντηρητών Κτιρίου 15 τ.µ. 

12. Ραφείο 15 τ.µ. 

13. Κουρείο 15 τ.µ. 

14. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 100 τ.µ. 
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15. Γυµναστήριο 150 τ.µ. 

16. Χώρος Προσοµοίωσης (Shooting house) 100 τ.µ. 

17. Αποδυτήρια Γυµναστηρίου (2Χ15)  30 τ.µ. 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ωφέλιµης επιφάνειας 
 

855 τ.µ. 

 
 

∆ιευκρινήσεις για την κατασκευή  διαµόρφωση του κτιρίου. 
 
1. Το κτίριο να είναι ανεξάρτητο και αυτοτελές, σύγχρονο και λειτουργικό, 
µε ανεξάρτητη είσοδο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η άνετη και α-
σφαλής παραµονή όσων εργάζονται, το επισκέπτονται ή διαµένουν σ΄ αυ-
τό. Να βρίσκεται εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσ-
σαλονίκης και σε σηµείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών 
ως και η οµαλή κίνηση και η ευχερής στάθµευση των οχηµάτων τους. 
2. Η προαναφερόµενη κατανοµή των χώρων ανά γραφείο δύναται να τρο-
ποποιηθεί, εφόσον η υφιστάµενη κατάσταση του κτιρίου δεν επιτρέπει τη 
διαµόρφωση τους ως αναφέρεται ή υφίσταται πρόβληµα  από λειτουργικής 
ή πολεοδοµικής πλευράς. Η διάταξη των γραφείων να γίνει κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας και να διευκολύνει 
την εξυπηρέτηση των πολιτών. 
3. Η ωφέλιµη επιφάνεια του κτιρίου προσαυξάνεται κατά 25% για δια-
δρόµους κλιµακοστάσια, τουαλέτες και εξωτερικούς τοίχους, ήτοι: η συ-
νολική επιφάνεια του κτιρίου εκτιµάται στα 4.194 τ.µ. , περίπου. 
4.  Η διαµόρφωση των γραφείων θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια των κατό-
ψεων που θα θεωρηθούν από το Τµήµα Κτιριολογικής Υποδοµής της ∆ιεύ-
θυνσης Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. 
5.  Το κτίριο να διαθέτει: 
 

Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
1. Επιφάνειες  κλιµακοστασίων που να επιστρωθούν µε µάρµαρο. Πατώ-
µατα που να επιστρωθούν  µε µάρµαρο ή πλακίδια πορσελάνης και τα wc 
µε πλακίδια πορσελάνης.   
2. Ασφαλείς και επαρκείς χώρους κράτησης (κρατητήρια), σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο υπόδειγµα της Υπηρεσία µας (Αριθ. Πρωτ.: 8038/23/22  
από 7-10-2005), που θα χωροθετηθούν στις ωφέλιµες επιφάνειες του κτι-
ρίου, καθώς και αποθήκες οπλισµού. 
  α.  Τα κρατητήρια, οι αποθήκες οπλισµού και υλικού, οι τοιχοποιίες να 
κατασκευαστούν από µπατική οπτοπλινθοδοµή. 
  β.  Πριν οι χώροι κράτησης επιχριστούν εσωτερικά µε ισχυρή τσιµεντο-
κονία, να τοποθετηθεί πλέγµα 10Χ10. 
  Γ  .  Πριν οι χώροι των αποθηκών οπλισµού επιχριστούν, εξωτερικά µε 
ισχυρή τσιµεντοκονία, να τοποθετηθεί πλέγµα 10Χ10. 
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  δ.  Η Θύρα της εισόδου στο κρατητήριο (από χώρο αναµονής), αποθήκες 
οπλισµού, υλικών, να είναι µεταλλικές µε διπλή λαµαρίνα 3mm και κοι-
λοδοκούς, κλειδαριές ασφαλείας και υποδοµή για υποδοχή λουκέτου. 
  ε. H κεντρική θύρα εισόδου στο κρατητήριο, να διαθέτει συρόµενο ή α-
νοιγόµενο πορτάκι 0,30Χ0,40 που θα κατασκευαστεί στο µέσον αυτής και 
σε ύψος 1,50m, για τον έλεγχο των κρατουµένων, ή να τοποθετηθεί θύρα 
ασφαλείας µε ανεστραµµένο ΄΄µατάκι΄΄. 
3.  Προσπέλαση και τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία  µέ-
τρα διευκόλυνσης  για τα Άτοµα µε Αναπηρία, ως κατωτέρω: 
        Κατάλληλες εγκαταστάσεις  για τη διασφάλιση της πρόσβασης στους 

χώρους του κτιρίου ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ),  καθώς και ειδικά 

διαµορφωµένη τουαλέτα  για ΑΜΕΑ. 

 - Ο χώρος του WC Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες να είναι διαστάσεων του-
λάχιστον 1,50µΧ1,70µ ,να διαθέτει θύρα ανοιγόµενη προς τα έξω καθα-
ρού πλάτους 0,90 µε φέρουσα χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική) 
και οριζόντιους χειρολισθήρες σχήµατος Π και κάσα σε έντονη χρωµατική 
αντίθεση µε τις παρακείµενες επιφάνειες. Εντός του χώρου υγιεινής να το-
ποθετηθεί λεκάνη ειδικού τύπου, ύψους 0,45 – 0,50 µ από την τελική ε-
πιφάνεια του δαπέδου µε το εµπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,70 – 0,80 
από τον πίσω από αυτήν ευρισκόµενο τοίχο. Εκατέρωθεν της λεκάνης να 
τοποθετηθούν οριζόντιες χειρολαβές µήκους 0,75 µ, µε το επάνω µέρος 
τους σε ύψος 0,70 µ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυρωµένες 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χγρ τουλάχι-
στον. Τουλάχιστον στη µία πλευρά της λεκάνης να υπάρχει ελεύθερος χώ-
ρος πλάτους 0,90 µ, για την πλευρική προσέγγιση αµαξιδίου. Οι χειρολα-
βές που  τοποθετούνται προς τους χώρους αυτούς να είναι ανακλεινόµενες 
µε δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση.  Η µία εκ των δύο 
χειρολαβών να φέρει επ΄αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισµού. Η λεκάνη 
να εξοπλίζεται µε καζανάκι χαµηλής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο µηχα-
νισµός του δοχείου πρέπει να ενεργοποιείται µε εύχρηστο χειριστήριο, το 
οποίο να τοποθετείται εκτός αυτού σε σηµείο προσιτό στον χρήστη. Πλησί-
ον της λεκάνης να τοποθετείται µπαταρία τύπου (ντους), για την υγιεινή 
του χρήστη. Ο νιπτήρας να είναι ρηχός, ειδικού τύπου, ώστε το επάνω µέ-
ρος του να απέχει 0,80 – 0,85 εκ από το δάπεδο και το κάτω του να απέ-
χει 0,70 εκ από αυτό, εργονοµικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων 
περίπου 0,68Χ0,60 µ και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Η στήριξη 
του νιπτήρα να γίνει στον τοίχο µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση 
στην εµπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χγρ. Στο νιπτήρα να τοποθετεί-
ται µπαταρία ανάµικτη µε µακρύ (ρουξούνι) και µακρύ χειριστήριο. Ο 
καθρέπτης τοποθετείται µε την κάτω ακµή στο 1,00 µ από το δάπεδο και 
έχουν ύψος τουλάχιστον 2,00 µ. Το υλικό επίστρωσης του δαπέδου, θα εί-
ναι αντιολισθηρό, Να προβλέπεται χρωµατική αντίθεση µεταξύ δαπέδου, 
τοίχων και ειδών υγιεινής. 

4. Ντουλάπες τουλάχιστον 360 τ.µ. περίπου στους γραφειακούς χώρους 
και ράφια τύπου dexion 300 τ.µ. στους αποθηκευτικούς  και βοηθητι-
κούς χώρους ως κατωτέρω: 
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α. Ερµάρια – βιβλιοθήκες γραφείων 260 τ.µ και βάθους 40 εκ, από 
δάπεδο µέχρι και οροφή, µε θύρες ανοιγόµενες από έγχρωµη µελα-
µίνη πάχους  16mm κουρµπαριστή  στα κατακόρυφα και περιθώριο 
P.V.C πάχους 3 χιλ. στο οριζόντια, µε µηχανισµούς πόµολα, µεντε-
σέδες, κλειδαριές κ.λ.π. Κουτί (για κάθε ερµάριο χωριστό-δυο πόρτες) 
µε ορθοστάτες και ράφια µε ισχυρή στερέωση από έγχρωµη µελαµίνη 
πάχους 22mm και πλάτη 8mm, κάθε κουτί βάσεως, µπάζες, κορνίζες 
και λοιπά παρελκόµενα για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

β. Ερµάρια – ντουλάπια ρουχισµού 100 τ.µ. και βάθους 60 εκ, από 
δάπεδο µέχρι και οροφή, µε θύρες ανοιγόµενες από έγχρωµη µελα-
µίνη πάχους 16mm κουρµπαριστή  στα κατακόρυφα και περιθώριο 
P.V.C πάχους 3 χιλ. στο οριζόντια, µε µηχανισµούς πόµολα, µεντε-
σέδες, κλειδαριές κ.λπ. Κουτί (για κάθε ερµάριο χωριστό-δυο πόρ-
τες)µε ορθοστάτες και ράφια µε ισχυρή στερέωση από έγχρωµη µε-
λαµίνη πάχους 22mm και πλάτη 8mm,κάθε κουτί βάσεως, µπάζες, 
κορνίζες και λοιπά παρελκόµενα για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

     Κάθε ενιαίο  σύνολο θα τοποθετηθεί σε προκαθορισµένη από τα σχέ-
δια θέση  και  περιλαµβάνει  όλα  τα  παρελκόµενα για  πλήρη  λει-
τουργία, τελειώµατα κ.λπ.  

5. Ντουλάπια κουζίνας 10 τ.µ. περίπου  πάγκο   νεροχύτη – πάσο κλπ για 
πλήρη και κανονική λειτουργία, στο κυλικείο.  
6. Μεταλλικά  σκίαστρα  (περσίδες) σε όλα τα υαλοστάσια. 

7. Κιγκλιδώµατα, διαµέτρου Φ14 στα γραφεία των Αξ/κών Υπηρεσίας . Τα 
τζάµια που θα χρησιµοποιηθούν στα συγκεκριµένα υαλοστάσια και στη 
θύρα κεντρικής εισόδου θα είναι τρίπλεξ αντιβανδαλιστικά. 

8. Κιγκλιδώµατα από την πλευρά των όµορων κτιρίων (εάν υπάρχουν) για 
αποτροπή ανεπιθύµητων ατόµων. 

9. Μεταλλικές θύρες στις αποθήκες υλικού. 

10. Χρωµατισµός των χώρων εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου, σύµφω-
να µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

11. Βάση και ιστό σηµαίας. 

12. Βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, για τοποθέτηση αλεξίσφαιρης σκο-
πιάς, (εάν κριθεί απαραίτητο) διαστάσεων 2µΧ2µ. Η σκοπιά θα γίνει µε 
δαπάνη της Υπηρεσίας. 

 

 
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
1. ∆ίκτυο ∆οµηµένης καλωδίωσης σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 8039/1/82 
από 31-7-2004  Τεχνική Περιγραφή και Ηλεκτρολογική εγκατάσταση η 
οποία θα εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος  (συν. φ) ίσο ή µεγαλύτερο  0,95. 
    α. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του είδους της παροχής δεν είναι 
δυνατή η κεντρική αντιστάθµιση, αυτή θα εγκαθίσταται σε επιµέρους πα-
ροχές (φωτισµού, κινητήρων κλπ) εάν δε ούτε και αυτό δεν είναι εφικτό, να 
υπάρχει εγκατάσταση κατάλληλης συνδεσµολογίας πυκνωτών σε κάθε ε-
πιµέρους συσκευή χωριστά, όπου αυτό απαιτείται (π.χ,κινητήρες, κλιµα-
τιστικά κλπ). ∆5/ΗΛ/Β/Φ1. α/9021/17.5.2005 και ∆5/ΗΛ/Β/οικ20168 
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από 9-10-2006 των κοινών υπουργικών αποφάσεων και 
∆5/ΗΛ/Β/16954/13.9.2005 
     β.O φωτισµός των γραφείων, διαδρόµων κλπ. εσωτερικών χώρων να γί-
νεται µε κατάλληλα φωτιστικά φθορισµού, εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπεται (κρατητήρια κλπ.), η έναυση των οποίων να γίνεται µε ηλε-
κτρικό εκκινητή (BALAST). 
2. Σύστηµα ψύξης – θέρµανσης. 

  3. Χώρους  που να  διαθέτουν φυσικό αερισµό και όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό να κατασκευαστεί µηχανικός. 
4. Χώρο RACK που θα κλιµατίζεται. 
5. Στα WC παροχή ρεύµατος και στεγνωτήρας χεριών.  
6. Φωτιστικά στοιχεία (60Χ60 ή 2Χ36W) φθορισµού µε ανταυγαστήρες. 
7. Λήψη Τ.V. (κεραία, ενισχυτής, καλώδια, πρίζες κ.λ.π.) στα γραφεία 
∆/τών, Υποδ/τών, Αξιωµατικών Υπηρεσίας, Γραµµατείας, στην αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων – Κυλικείο. 
8.  Προβολείς εξωτερικά του κτιρίου και φωτισµός στην περίφραξη εάν 
υπάρχει. 
9. Εξωτερικά του κτιρίου  θα τοποθετηθεί σκοπιά αλεξίσφαιρη µε κλιµατι-
σµό η οποία θα ηλεκτροδοτηθεί µε καλώδιο 3Χ2,5mm και θα εγκαταστα-
θεί και γραµµή τηλεφώνου. 
10. Αλεξικέραυνο εάν κριθεί ότι απαιτείται. 
11. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 
 
 
Γ. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
    1. Κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης(C.C.T.V.)(καλωδίωση). Οι κάµε-
ρες να τοποθετηθούν στο διάδροµο των κρατητηρίων και εξωτερικά του 
κτιρίου, (τέσσερις γωνίες) µε εγκατάσταση µόνιτορ στο Γραφείο του Αξιω-
µατικού Υπηρεσίας.(δαπάνη της Υπηρεσίας), σχετικό το επισυναπτόµε-
νο 8039/1/86 από 16-8-2004 έγγραφό µας. 
   2. Τηλεφωνικής συσκευής (καρτοτηλέφωνο) στον προθάλαµο των κρατη-
τηρίων και στους χώρους  αναµονής κοινού. 
   3.  Πινακίδας στην πρόσοψη αυτού. 
   4.  Ψύκτες ύδατος έξω από τα wc.  
   5.  Εγκατάστασης σειρήνας. 
- Οι δαπάνες σύνδεσής του µε τους Κοινωφελείς Οργανισµούς (ύδρευσης, 
αποχέτευσης, ρεύµατος, τηλεπικοινωνίας), θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του 
ακινήτου. 
 
 
  ∆.   ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΓΚΑΡΑΖ 
Κατασκευή περίφραξης, συνολικού ύψους δυόµισι (2,5) µέτρων: 
(1)  Ένα (1) µέτρο οπλισµένο σκυρόδεµα  πάχους 20 εκ.  κανονικά,  ε-
πιχρισµένο και κιγκλίδωµα 1,5 µέτρα  ή  
(2)  Συρµατόπλεγµα γαλβανιζέ , καρέ 5,5χ5,5 εκατοστά, πάχος σύρµα-
τος 2,70 χιλιοστά , µε σύρµα (ούγια) ενίσχυσης 3,00 χιλιοστά κατά µή-
κος της περίφραξης  το οποίο στερεώνεται σε φυγοκεντρικούς πασσά-
λους από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες διαµέτρου 1 1/2» µε τοποθέ-
τηση των στύλων , κάθε 2,00 µ. 




