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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ/ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
 
Α) Κτήρια Γραφείων 2,500τ.μ. περίπου (ακάθαρτα εμβαδά): 
 

• Γραφεία για ένα άτομο 

• Γραφεία για 2 άτομα 

• Γραφεία για 3 άτομα 

• Αίθουσες συνεδριάσεων  
 
Β) Κτήρια Εργαστηρίων 1,300τ.μ.περίπου (ακάθαρτα εμβαδά): 
 

• Εργαστήρια 125-150τ.μ. 

• Εργαστήρια 50τ.μ. 

• Εργαστήρια 30τ.μ. 

• Μικρές αποθήκες 
 

Τα πιο πάνω εργαστήρια θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εργαστηριακούς πάγκους 
κατάλληλους για χρήση με χημικά προϊόντα, σύστημα υγραερίου, σύστημα 
πεπιεσμένα αέρα, σύστημα vacuum, παροχές νερού, αποχετεύσεων, σύστημα 
ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, πρόνοιες για τοποθέτηση επαγωγικών εστιών, 
σημεία πλύσης ματιών έκτακτης ανάγκης, ντους έκτακτης ανάγκης και συστήματα 
αερισμού/εξαερισμού για εργαστηριακούς σκοπούς. 
 
Γ) Κτήρια Εργαστηρίων 500τ.μ. περίπου (ακάθαρτα εμβαδά) 
 

• Εργαστήρια 200τ.μ. 

• Εργαστήρια 40τ.μ. 

• Εργαστήρια 20τ.μ. 
 
Τα πιο πάνω εργαστήρια θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να 
μπορεί να εισέρχεται στο χώρο φορτηγό για φορτοεκφορτώσεις και να έχουν πολλές 
πρίζες. 
 
Δ) Κτήρια Εργαστηρίων 300τ.μ περίπου (ακάθαρτα εμβαδά) 
 
Τοποθεσία στην πόλη που να επιτρέπει emissions σύγχρονων μηχανημάτων. 

Τοποθεσία που να επιτρέπει υψηλή παραγωγή θορύβου. 

Μεγάλος χώρος που να επιτρέπει τοποθέτηση μηχανημάτων σε απόσταση τουλάχιστο ένα 

μέτρο το ένα από το άλλο. 

Κατάλληλο κτίριο με σωστό ύψος για εργαστήριο. 

Κατάλληλο πάτωμα που να μη γλιστράει. 

Πρόνοια για διαχωρισμό «καθαρών» και άλλων διαδικασιών. 

Πρόνοια για φόρτωμα και ξεφόρτωμα υλικών και κατασκευών. 

Πρόνοια για διαχείριση αποβλήτων από τα μηχανήματα. 

Πρόνοια για διαχείριση αποβλήτων εξαερισμού/ σκόνης. 
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Προδιαγραφές εργαστηριακών εγκαταστάσεων: 

 

Πρόνοια για εξαερισμό των βαριών μηχανημάτων και σύνδεση με κεντρικό σύστημα 

εξαερισμού. 

Κεντρικό σύστημα πιεσμένου αέρα και παροχή από το ταβάνι. 

Κεντρικό σύστημα ηλεκτρισμού και παροχή από το ταβάνι. 

Ξεχωριστό σύστημα ηλεκτρισμού που να απομονώνει τα βαριά μηχανήματα από τις απλές 

πρίζες. 

Μόνιμη εγκατάσταση όλων των μηχανημάτων μέσω πριζών ασφαλείας ούτως ώστε να μη 

μπορούν να αφαιρεθούν από το ρεύμα. 

Πάγκοι εργασίας βαρετού τύπου. 

Ερμάρια εργασίας για δυνατότητα ασφαλούς φύλαξης εργαλείων.  

 
 
Ε) Αίθουσες Διδασκαλίας 500τ.μ. περίπου (ακάθαρτα εμβαδά) 
 

• Αίθουσες χωρητικότητας 50 ατόμων 
 
 
 
 
 
 
 


