
3. Τοπικά µέσα κατάσβεσης 
 
Αντικείµενο είναι η προµήθεια, µεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση τοπικών µέσων κατάσβεσης ειδικών 
χώρων (όπως data center, χώρος Μέσης Τάσης κτλ), προµήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως, 
πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα , και πυροσβεστικών σταθµών:  
 
3.1 Σύστηµα κατάσβεσης CO2 για τον χώρο της Μέσης Τάσης, 
 
3.2 Σύστηµα κατάσβεσης CO2 για το Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης, 
 
3.3 Σύστηµα κατάσβεσης CO2 για τον χώρο των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 
 
3.4 Σύστηµα κατάσβεσης CO2 για τον χώρο του UPS 
 
3.5 Σύστηµα κατάσβεσης CO2 για τον χώρο των Μετασχηµατιστών 
 
3.6 Σύστηµα κατάσβεσης INERGEN για το control Room 
 
3.7 Σύστηµα κατάσβεσης INERGEN για το Data Room 
 
3.8 Σύστηµα κατάσβεσης INERGEN για το Data Center 2 
 
3.9 Σύστηµα κατάσβεσης INERGEN για το Data Center 1 
 
3.10 Σύστηµα κατάσβεσης INERGEN για το Broadcasting 
 
3.11 Σύστηµα WET CHEMICAL για το µαγειρείο 
 
3.12 Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 
 
3.13 Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα 
 
3.14 Πυροσβεστικοί σταθµοί 
 
4. Εγκαταστάσεις Φωτισµού 
 
Αντικείµενο της εγκατάστασης είναι η προµήθεια, εγκατάσταση, προγραµµατισµός και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία των παρακάτω επιµέρους συστηµάτων: 
 
4.1 BUILDING MANAGEMENT SYSTEM (BMS) για την κεντρική διαχείριση των συστηµάτων του 
κτιρίου, 
 
4.2 LIGHTING PACKAGE - INTERIOR & SPECTATORS AREA (inc. EMERGENCY) για το φωτισµό του 
εσωτερικού κτιρίου και του χώρου των θεατών, 
 
4.3 LICHTING PACKAGE – FAÇADE & ROOF 4.4 LIGHTING PACKAGE – LANDSCAPE για το 
φωτισµό του περιβάλλοντα χώρου. Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τα όσα περιλαµβάνονται στα 
σχέδια, τεύχη (περιγραφές – προδιαγραφές κ.λπ στοιχεία) της ανανεωµένης µελέτης και δεν περιλαµβάνεται η 
τοποθέτηση των καλωδίων και οι σχετικές οδεύσεις 
 
5. Ψύξη Θέρµανση Κλιµατισµός 
 
Αντικείµενο είναι η προµήθεια, µεταφορά τοποθέτηση, σύνδεση και λειτουργία, εσωτερικών, εξωτερικών 
µονάδων VRF, µονάδες κλιµατισµού άµεσης εκτόνωσης, λέβητες, καυστήρες, Κεντρικές Κλιµατιστικές 
Μονάδες, fan coils units : 
 
5.1 Εξωτερικές Μονάδες VRF (VRF-5, VRF-6, VRF-7, VRF-8, VRF-9, VRF-10), 



 
5.2 Εσωτερικές µονάδες των παραπάνω συστηµάτων και σύνδεσή τους , 
 
5.3 Μονάδες κλιµατισµού άµεσης εκτόνωσης ΚΜDX-1, KMDX-2, KMDX-3 
 
5.4 Λέβητες – καυστήρες 
 
5.5 Κεντρικές κλιµατιστικές Μονάδες ΚΚΜ-3, ΚΚΜ-5, ΚΚΜ-6 
 
5.6 Fan coils units 5.7 Στόµια κλιµατισµού αερισµού 
 
6. Πίνακες Φωτισµού – Κίνησης & Αυτοµατισµού 
 
Αντικείµενο της εγκατάστασης είναι η προµήθεια, µεταφορά ηλεκτρικών υποπινάκων φωτισµού κίνησης και 
πινάκων αυτοµατισµού βάσει των µονογραµµικών σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών. Η τελική παραγγελία 
των επιµέρους layouts υποπινάκων θα γίνει µετά από συνεννόηση µε την κατασκευή. Επίσης η προµήθεια 
ηλεκτρικών φορτιστών αυτοκινήτων.  
 
7. Αρχιτεκτονικός εξοπλισµός 
 
Αντικείµενο είναι η προµήθεια και τοποθέτηση κινητού εξοπλισµού αποδυτηρίων, κερκίδων & γηπέδου 
ποδοσφαίρου :  
 
7.1 Ερµάρια αποδυτηρίων οµάδων, 
 
7.2 Ερµάρια αποδυτηρίων συνοδών και προσωπικού, 
 
7.3 Καθίσµατα κερκίδων VVIP, 
 
7.4 Καθίσµατα δηµοσιογράφων, 
 
7.5 Τραπέζι εργασίας δηµοσιογράφων ανακλινόµενο 
 
7.6 Τραπέζια δηµοσιογράφων 
 
7.7 Σκέπαστρο και πάγκοι παικτών 
 
7.8 Τέρµατα – Εστίες 
 
7.9 Σκέπαστρο και πάγκος διαιτητή 
 
8. Μηχανήµατα συντήρησης χλοοτάπητα 
 
Αντικείµενο είναι η προµήθεια εκκίνηση και λειτουργία µηχανηµάτων συντήρησης χλοοτάπητα :  
 
8.1 Ικρίωµα φωτισµού συντήρησης χλοοτάπητα µε τα παρελκόµενά τους 
 
8.2 Ανεµιστήρες , 
 
8.3 Monitoring system 
 
 
Η προµήθεια έχει συνολικό (COSMOTE+NEUROSOFT) προϋπολογισµό 14.221.205.86 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και χρηµατοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής 
(Κ.Α.Ε. 9777.01.119).  


