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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 


Η  παρούσα µελέτη αφορά την αναβάθµιση του υφιστάµενου κτιρίου στο 4ο ∆ηµοτικό 


σχολείο Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε οικόπεδο εµβαδού 2439.70 τ.µ. στη συµβολή των 


οδών ∆ελφών – Γ. Κατσάλη – Ανωνύµου – Γαρέφη, είσοδο επί της οδού ∆ελφών 150. Το 


κτίριο µετά και την προσθήκη της νέας πτέρυγας θα στεγάσει πέντε νέες αίθουσες 


διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, δύο εργαστήρια, βιβλιοθήκη, ιατρείο, κουζίνα, 


τραπεζαρία, αίθουσα συλλόγου γονέων και κηδεµόνων, γραφείο διευθυντή, γραµµατεία, 


γραφείο καθηγητών, αρχείο, χώρους υγιεινής µαθητών και καθηγητών.    


Ο εξεταζόµενος χώρος είναι χαρακτηρισµένος ως χώρος Σχολείου σύµφωνα µε το από 3 


10-1970 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 275/τ. ∆΄/14-11-1970).   


Το υφιστάµενο κτίριο στο οποίο σήµερα στεγάζεται το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 


κατασκευάσθηκε µε την υπ’ αρ. 1780/1976 Οικοδοµική Άδεια από τον Οργανισµό 


Σχολικών Κτιρίων. Είναι διώροφο, έχει  κάλυψη 738,44 τ.µ και δόµηση 1.476,88 τ.µ 


Πιο συγκεκριµένα στο υφιστάµενο κτίριο προτείνονται οι εξής εργασίες : 


• Εσωτερική και εξωτερική βαφή 


• αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων 


• κατασκευή ράµπας ΑµεΑ στην κεντρική είσοδο 


• ανακατασκευή των χώρων υγιεινής 


• αντικατάσταση ψευδοροφής 


• αντικατάσταση στεγάστρων των δύο εισόδων 


• λειότριψη των δαπέδων 


• αποκατάσταση µαρµάρινων ποδιών και βαθµίδων 


• αντικατάσταση σωληνώσεων, σωµάτων καλοριφέρ και γενική ανακατασκευή 


λεβητοστασίου 


• αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων 
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1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1.1. Γενικά 


 Στις προεργασίες περιλαµβάνονται καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, και αποµακρύνσεις 


από τον χώρο  του εργοταξίου κάθε κατασκευής ή εγκατάστασης που δεν 


εντάσσεται λειτουργικά σ΄ αυτό ή που θα µπορούσε να δηµιουργήσει οποιοδήποτε 


πρόβληµα στην κατασκευή ή και στην λειτουργία του έργου εφόσον δεν 


συµβαδίζουν µε την µελέτη. Οι εργασίες θα εκτελεστούν µε συµβατικά µέσα 


(µηχανικά και χειρωνακτικά). Στις εργασίες αυτές περιλαµβάνονται οι εξής 


καθαιρέσεις και αποξηλώσεις : 


1.2. Καθαιρέσεις  


 Θα καθαιρεθούν οι ψευδοροφές, οι πλάκες στην θέση που θα κατασκευαστεί η 


ράµπα, τα πλακίδια τοίχων στις τουαλέτες, τα σαθρά επιχρίσµατα και τα 


κουφώµατα.   


Αποµάκρυνση προϊόντων  


 Τα προϊόντα καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ θα αποµακρυνθούν από τον χώρο 


εργοταξίου σε περιοχές που επιτρέπεται η ρίψη τους από τις αρµόδιες αρχές. 


 
2. ∆ΑΠΕ∆Α  
 
2.1 Λειότριψη. 
Θα γίνει λειότριψη σε όλα τα δάπεδα από µωσαϊκό.   
 


2.2 Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 


Προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη στην κατασκευή της ράµπας και στην είσοδο 


 


2.3 Επιστρώσεις µε πλάκες 
Πλακόστρωτο µε τσιµεντένιες πλάκες 50/50/5cm ή 40/40/3cm λευκού ή κοινού τσιµέντου, 


έγχρωµες ή όχι, αντιολισθητικές, µε ραβδώσεις ή µπακλαβωτές ή βοτσαλωτές κ.λ.π. 


σύµφωνα µε τις επιταγές της µελέτης στην ράµπα εισόδου. 


 


 
3. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ 
 
3.1 Εσωτερική τοιχοποιία µε γυψοσανίδες 
Για το διαχωρισµό καινούργιων αιθουσών διδασκαλίας θα τοποθετηθούν τοιχοποιίες από 


γυψοσανίδες. Αυτές κατασκευάζονται µε µεταλλικό σκελετό σε σχήµα Π µε διάκενο 75mm 


και επικάλυψη µε διπλή γυψοσανίδα. Η γυψοσανίδα αποτελείται από συµπιεσµένο γύψο 
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και ίνες σελουλόζης (χαρτόµαζα) σε ποσοστό 18,5% έως 19,5%. Οι δύο επιφάνειες της 


γυψοσανίδας υπόκεινται σε πολλαπλή λείανση και αδιαβροχοποίηση µε σιλικόνη και θα 


πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές ΕΝ520 και DIN 18/80. Θα έχει πάχος 18mm. Η 


στερέωση της γυψοσανίδας γίνεται µε βίδες Vidin σε αποστάσεις έως 750mm. Πριν το 


βάψιµο η επιφάνεια της γυψοσανίδας ασταρώνεται µε ρητινούχο αστάρι αραιωµένο µε 


νερό. Η εφαρµογή γίνεται µε ρολό.  


 
4. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ 
 
4.1    Θερµοµόνωση οροφής 


Για τη θερµοµόνωση της οροφής θα τοποθετηθεί πάνω από την ψευδοροφή 


θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη.  


 


4.2 ∆ιάστρωση ασφαλτόπανου  
Tα φύλλα του ασφαλτόπανου που θα διαστρωθούν θα είναι των 5-6  Kgr/m2 ενισχυµένο 
µε µη υφαντό πολυεστερικό πλέγµα και συγκολληµένη ψηφίδα στην άνω επιφάνεια. H 
τοποθέτησή τους θα γίνει σε σειρές κατά την οριζόντια έννοια µε  αλληλοεπικάλυψη της 
κάθε σειράς τουλάχιστον 20 εκατ. θα συγκολλούνται εν θερµώ σε όλη την επιφάνεια.  
 


 
5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 


 
5.1 Επιχρίσµατα µαρµαροκονίας 


 
 Θα επιχρισθούν όλες οι επιφάνειες από τις οποίες έχουν καθαιρεθεί τα σαθρά 


επιχρίσµατα.  


 Tα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι τριπτά µαρµαροκονιάµατος και τελικά θα 


σπατουλαρισθούν ή θα βαφούν µε υδροδιαλυτά χρώµατα (στις οροφές). 


 ΠPΩTH ΣTPΩΣH (πεταχτό) πάχους 6 χιλ. θα γίνει µε λεπτόρευστο τσιµεντοκονίαµα 


αναλογίας 450 χλγρ. τσιµέντου για κάθε µ3 κονιάµατος χονδρόκοκκη άµµο και θα 


καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια. 


 ∆EYTEPH ΣTPΩΣH (λάσπωµα) θα χρησιµοποιηθεί ασβεστοκονίαµα µε αναλογία σε 


όγκο 1 µέρους πολτού ασβέστη σε κάθε 2,5 µέρη µεσόκκοκης άµµου 3 χλγρ. και µε 


προσθήκη 150 χλγρ. κοινού τσιµέντου για κάθε µ3 κονιάµατος. 


 H επιφάνεια της δεύτερης στρώσης διαµορφώνεται τελείως κατακόρυφη και 


επίπεδη µε τη βοήθεια οδηγών ανά µέτρο. Tο κενό των οδηγών πληρούται µε 
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κονίαµα. Aν το πάχος του λασπώµατος υπερβαίνει το 1,5 εκ. τότε η στρώση 


εκτελείται σε δύο φάσεις. 


 H επιφάνεια της στρώσης αυτής θα χαρακτεί πριν από την σκλήρυνση της µε 


οδοντωτό εργαλείο σε οριζόντιες γραµµές για την καλύτερη πρόσφυση της 


επόµενης στρώσης. 


 Πάχος της δεύτερης στρώσης 14 χλστ. περίπου. 


 TPITH ΣTPΩΣH (αστάρωµα µέτριο και ψιλό):  Θα χρησιµοποιηθεί 


ασβεστοµαρµαροκονίαµα µε αναλογία σε όγκο, 1 µέρους πολτού ασβέστη σε κάθε 


2 µέρη µαρµαρόσκονη και µε προσθήκη 150 χλγρ. κοινό τσιµέντο για κάθε µ3 


κονιάµατος.  


 H τελική επιφάνεια του επιχρίσµατος θα υποστεί επεξεργασία  µε το τριβίδι.Πάχος 


της τρίτης στρώσης 6 χλστ. περίπου. 


 Mετά την τελική στρώση θα ακολουθήσει σπατουλάρισµα όπου προβλέπεται στον 


πίνακα τελειωµάτων. 


 
5.2 Εξωτερικά επιχρίσµατα 


 
Τα εξωτερικά επιχρίσµατα θα κατασκευαστούν σε τρεις στρώσεις: 
Aναλυτικότερα η πρώτη στρώση (πιτσιλιστό) θα γίνει σε ύφυγρη επιφάνεια µε 
τσιµεντοκονίαµα των 450 Kgr και άµµο µεσόκοκκο. Tέσσερις µε έξι ηµέρες µετά την  
πρώτη στρώση (πιτσιλιστό) θα γίνει η δεύτερη στρώση (λάσπωµα) µε 
ασβεστοκονίαµα 1:2 των 150 Kgr τσιµέντου και µεσόκοκκο άµµο µε συνολικό πάχος 
µαζί µε την πρώτη 15 mm περίπου. 
H τρίτη στρώση (τριφτό) πάχους 6-8 mm γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση 
αστάρωµα στρώνεται το κονίαµα µε το µυστρί πατητά και σε πάχος 4-5 mm. Tο 
κονίαµα της στρώσης αυτής χρησιµοποιείται λεπτόκοκκος άµµος και όπως πατιέται 
µε το µυστρί εισχωρεί σε όλα τα κοιλώµατα της αδρής και ύφυγρης επιφάνειας της 
β' στρώσης. Mόλις "τραβήξει" η στρώση αυτή (ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες ο 
χρόνος µεταβάλλεται) διαβρέχεται και τρίβεται µε ξύλινο τριβίδι (καλό είναι να 
αποφεύγεται η χρήση µαλακού πλαστικού). 
Mία µέχρι τέσσερις το πολύ µέρες (ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες) µετά το 
τρίψιµο του ασταρώµατος γίνεται η τελευταία στρώση το "ψιλό" µε λεπτόκοκκη 
άµµο. H στρώση αυτή δέχεται το τελικό τρίψιµο µε ξύλινο τριβίδι ή ακόµα 
καλύτερα µε ξύλινο που έχει επενδυθεί µε φύλλο σκληρού ελαστικού. 
H Yπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να επιβάλλει δια του επιβλέποντος την 
αύξηση ή µείωση του χρόνου που µεσολαβεί στην εκτέλεση των στρώσεων του 
επιχρίσµατος και τη διάβρεξη των επιφανειών κατά τους ενδιάµεσους χρόνους, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 


6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
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6.1 Επιστρώσεις κλιµακοστασίων µε µάρµαρο 
 
� Eπενδύσεις βαθµίδων και ριχτιών κλιµακοστασίων µε µάρµαρο προελεύσεως Βεροίας  


χρώµατος λευκού ή έγχρωµου, πάχος πατηµάτων 4 εκ, µετώπων 2 εκ. 


 Tα “πατήµατα” θα τοποθετούνται κολυµβητά µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:4 των 


450 Kg τσιµέντου, ή ένθετα σε µεταλλικό σκελετό στις περιπτώσεις των µεταλλικών 


κλιµακοστασίων.  


 Σε µικρή απόσταση από τις ακµές των πατηµάτων θα τοποθετούνται αντιολισθικές 


ελαστικές ταινίες σε ειδικά διαµορφωµένη σκοτία ή άλλου είδους υποδοχή του 


πατήµατος.  


 Oι µαρµάρινες επενδύσεις των βαθµίδων θα λειοτριφθούν και θα στιλβωθούν στην 


εντέλεια χωρίς επιφανειακή στίλβωση αλλά µόνο µε µηχανικό τρόπο. 


� Oρθογωνικά σκαλοµέρια, πάχους 2 εκ (σε τοίχους ανεπίχριστου σκυροδέµατος, 


πάχους 1 εκ. έως 1.5 εκ. το πολύ) , πάντως όλα ισοπαχή και τοποθετηµένα κολλητά 


µε ειδική κόλλα της έγκρισης της Επίβλεψης και ύψους 7 εκ. Eξοχή από επιχρισµένο 


τοίχο 0,5, εκ. 


� Eπιστρώσεις πλατυσκάλων µε ισοµεγέθεις, τυποποιηµένες πλάκες 60X30X3 ή 40/40/2 


ή 40/20/3 ή και συνδυασµού τους. 


 
6.2 Επιστρώσεις άλλων στοιχείων µε µάρµαρο 
 


 Γενικά για τις επιστρώσεις αυτές θα χρησιµοποιηθεί λευκό µάρµαρο προελεύσεως 


Βεροίας  πάχους 2 εκ. 


� Σοβατεπιά (περιζώµατα), πάχους 2 εκ ή 1.5 εκ. ( σε περίπτωση ανεπίχριστου 


σκυροδέµατος) ελάχιστου µήκους 1.00 µ. Eξοχή από επιχρισµένο τοίχο 0,5, εκ. 


� Eπιστρώσεις ποδιών παραθύρων και φεγγιτών πάχους 2 εκ, εξεχουσών προς τα 


έξω, κατά 3 εκ µε εγκοπή ποταµού στην κάτω επιφάνεια, πλάτους 3 χλστ. Για µήκη 


έως και 2.00 µ. ποδιές µονοκόµατες ως προς το µήκος.  Για µεγαλύτερα µήκη τρία 


κοµµάτια, µήκους α/ 2 το µεσαίο και 6α/ 4 τα ακραία, όπου α το συνολικό µήκος 


ποδιάς.   


 Στο πλάτος οι ποδιές δεν είναι µονοκόµατες γενικά και αποτελούνται από δύο 


επιµήκη τεµάχια (εσωτερικό-εξωτερικό) κοληµµένα στα σόκορά τους µε ειδική 
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κόλλα µαρµάρων. Tο εσωτερικό τεµάχιο είναι οριζόντιο, το εξωτερικό πολύ λίγο 


κεκλιµένο, για να φεύγουν, τα νερά (2%-3%). O επιµήκης αρµός της κόλλησης 


καλύπτεται από το κατωκάσι του κουφώµατος. 


� Eπιστρώσεις στηθαίων και πεζουλιών, πάχους 2 εκ µε πολύ µικρή κλίση (2-3%) και 


προεξοχή προς το εσωτερικό του χώρου και εγκοπή ποταµού για την απορροή των 


νερών.  Mεγάλα µήκη τεµαχίων άνω του 1,5 µέτρου. 


 Για τις επιστρώσεις στηθαίων γενικά πάχους 2 εκ. και πλάτους πάνω από 20 εκ., 


επιβάλλεται συγκόλληση των µαρµάρων αφενός µε τους διαχωριστικούς τοίχους µε 


ισχυρή και κατάλληλη κόλλα (π.χ. βινυλικής βάσης) απαγορευµένης της χρήσης 


σπατουλαρίσµατος του αρµού µε λευκό τσιµέντο. Σε τυχόν γωνίες οι πλάκες θα 


λοξοτέµνονται κατά γωνία 45 . 


� Kατώφλια, πάχους 3 εκ. στη θέση θυρών και εξωθυρών γενικά προς εξώστη, 


πλάτους όσο και το πλάτος της κάσας.   


H τοποθέτηση όλων των µαρµάρων που θα είναι όπως αναφέρθηκε  θα γίνει µε 


τσιµεντοκονίαµα 450 Kgr. τσιµέντου (1:4).  


Στις επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέµατος θα κολληθούν µε την προαναφερθείσα ειδική 


κόλλα, αφού προηγουµένως η επιφάνεια λειανθεί και καταστεί επίπεδη. 


 
6.3  Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια  


 
Πρόκειται για επένδυση µε πλακίδια για υγρούς χώρους (τουαλέτες). 


Απαιτείται υδατοστεγής µόνωση ως εξής: 


η επεξεργασία των τοίχων µέχρι την οροφή θα πρέπει να γίνει µε µια υδατοστεγή στρώση 


µε βάση τσιµέντου τύπου THOROSEAL, VANDEX ή εγκεκριµένου ισοδυνάµου, 2,5-


3,0χλγµ/µ². 


Επένδυση µε πλακίδια κεραµικά εφυαλωµένα λευκά ή έγχρωµα ενδεικτικών διαστάσεων 


11,5Χ24εκ. τύπου FILKERAM - JOHNSON ή  ισοδύναµης σειράς µε υπόστρωµα 


τσιµεντοκονίας 450χλγρ. τσιµέντου εκτός των περιπτώσεων τσιµεντοσανίδων όπου η 


τοποθέτηση θα γίνει µε κόλλα. 


Αρµολόγηµα τραβηχτό µε τσιµέντο λευκού χρώµατος και επεξεργασία των αρµών µε 


στεγανωτικό υλικό πληρώσεως. 


Στεγανωτική λωρίδα τύπου SIKADUR COMBIFLEX ή ισοδύναµης προβλέπεται στην 
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συµβολή τοίχων και δαπέδων καθώς και σφράγιση µε ελαστικό στεγανωτικό υλικό. 


Το πλάτος των αρµών θα αντιστοιχεί στο πλάτος του αρµού των πλακιδίων δαπέδου ώστε 


να υπάρχει σύµπτωση των αρµών. 


 
7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 
7.1 Παράθυρα Αλουµινίου 


 


Τα εξωτερικά κουφώµατα του κτιρίου θα αντικατασταθούν από νέα, από προφίλ 


αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής και θα φέρουν διπλούς θερµοηχοµονωτικούς 


υαλοπίνακες. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι από 


κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας. 


Το πάχος της ηλεκτροστατικής βαφής των προφίλ θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 


75µm και η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο βαφείο κατά Qualicoat. Το 


κράµα αλουµινίου των προφίλ είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του κράµατος 


συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε το ΕΝ 755-3. 


Η παραγωγός εταιρεία των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory 


Production Control) από επίσηµο φορέα πιστοποίησης. 


Τα ανοίγµατα του κτιρίου αποτελούνται από συνδυασµό συροµένων και ανοιγοµένων 


συστηµάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση – υδατοστεγάνωση 


και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου, ενδεικτικών σειρών ή ισοδυνάµου: 


ALUMIL S450 µε απλή κύλιση για τα συρόµενα και ALUMIL M11000 για τα ανοιγόµενα, 


τους φεγγίτες και τις πόρτες εισόδου. 


Η σύνδεση του συρόµενου συστήµατος µε τους άνωθεν φεγγίτες (σταθεροί ή 


ανακλινόµενοι) γίνεται µέσω ειδικού θερµοµονωτικού προφίλ – σωλήνα ώστε να 


επιτυγχάνεται η µέγιστη θερµοµόνωση της συνολικής κατασκευής. Προβλέπονται  


απορροές των όµβριων υδάτων µέσω ειδικών οπών που τα οδηγούν εκτός του 


κουφώµατος. Ειδικές πλαστικές τάπες καλύπτουν τα σηµεία των οπών απορροών που 


βρίσκονται σε εµφανή σηµεία. 


Το ορατό ύψος του φύλλου του συροµένου θα είναι 86mm ενώ το αντίστοιχο πλάτος του 


θα είναι 45mm. Στο πάνω µέρος του συροµένου τοποθετείται ειδικό προφίλ 


νεροσταλάκτης που απαγορεύει την είσοδο όµβριων υδάτων στο εσωτερικό του 
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κουφώµατος. Η επαλληλία των συρόµενων φύλλων του κουφώµατος επιτυγχάνεται µε 


ειδικούς γάτζους πολυαµιδίου, λάστιχα και βουρτσάκια, το δε εµφανές πλάτος αλουµινίου 


στην επαλληλία των δύο φύλλων είναι 95,5mm. Τα ελαστικά παρεµβύσµατα είναι 


κατασκευασµένα από υλικό EPDM και το βασικό πολυαµίδιο του φύλλου του συροµένου 


θα πρέπει να έχει µήκος 32mm ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή θερµοµόνωση. Ο 


οδηγός του συροµένου συστήµατος έχει πλάτος πατήµατος 114,5mm ενώ το εµφανές 


ύψος του οδηγού (από την εσωτερική πλευρά) είναι 45mm. 


Το πάτηµα της κάσας των φεγγιτών είναι πλάτους 62,5mm και η στεγάνωση των  


ανακλινόµενων φεγγιτών επιτυγχάνεται µε την χρήση 3 επιπέδων ελαστικών. Το κεντρικό 


ελαστικό είναι πολυθάλαµο EPDM και εφαρµόζει πάνω από το πολυαµίδιο της κάσας ενώ 


το κάτω µέρος του πολυαµιδίου της θερµοµόνωσης του φύλλου εφάπτεται στο φτερό του 


κεντρικού ελαστικού (στην κλειστή θέση) ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή 


αεροστεγάνωση και υδατοστεγάνωση. Το εµφανές ύψος της κάσας του φεγγίτη (από την 


εξωτερική πλευρά) θα είναι 58mm ενώ το αντίστοιχο ύψος του φύλλου 33mm. Στο 


εσωτερικό πηχάκι υάλωσης τοποθετείται ειδικό λάστιχο «κουρτίνα» που βελτιώνει τις 


θερµοµονωτικές ιδιότητες του συστήµατος. Τα προφίλ κάσας και φύλλου θα είναι 


συνεπίπεδα από την εξωτερική τους πλευρά 


Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σειρών αλουµινίου θα πρέπει να πληρούν κατ’ελάχιστον τις 


παρακάτω προδιαγραφές και να συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά. Έτσι : 


Α. Για τα συρόµενα ενδεικτικού τύπου ALUMIL S450 ή ισοδυνάµου: 


Θερµοµόνωση διατοµών αλουµινίου Uf από 3,4 έως 4,4 W/m2K 


Αεροστεγανότητα επιπέδου Class 3, µε αεροδιαφυγή όχι µεγαλύτερη από 6,65m3/hm και 


όχι επίσης µεγαλύτερη από 21,5m3/hm2 σε στατική πίεση 600Pa 


Υδατοστεγανότητα επιπέδου 5Β 


Αντοχή σε ανεµοπίεση επιπέδου C3 


Β. Για τα σταθερά / ανοιγόµενα ενδεικτικού τύπου τύπου ALUMIL M11000 ή ισοδυνάµου: 


Θερµοµόνωση διατοµών αλουµινίου Uf από 2,3 έως 2,9 W/m2K 


Αεροστεγανότητα επιπέδου Class 4, µε αεροδιαφυγή όχι µεγαλύτερη από 0,71m3/hm και 


όχι επίσης µεγαλύτερη από 2,18m3/hm2 σε στατική πίεση 600Pa 


Υδατοστεγανότητα επιπέδου 9A 


Αντοχή σε ανεµοπίεση επιπέδου C5 
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Οι συνολικοί συντελεστές θερµοµόνωσης Uw προκύπτουν σύµφωνα µε τα προφίλ των 


σχεδίων λεπτοµερειών και σε συνδυασµό µε τον συντελεστή θερµοµόνωσης των 


υαλοπινάκων Ug.Το υαλοστάσιο θα είναι σε όλα τα ανοίγµατα 5+12+(4+4),ενώ ο 


συντελεστής Ug λαµβάνεται Ug=1,4W/m2K και αντιστοιχεί σε ενεργειακό υαλοπίνακα µε 


πλήρωση Argon. 


 
7.2 Θύρες πρεσσαριστές µε µεταλλική κάσα 


 
Πρεσσαριστές επίπεδες πόρτες µε σιδηρές κάσες, µε πάχος φύλλου ελάχιστο 40χλστ., µε 


σκελετό από λευκή ξυλεία διατοµής 50Χ32χλστ., και ενίσχυση από συµπαγές ξύλο στις 


θέσεις κλειδαριάς και µεντεσέδων, και εσωτερικό γέµισµα από µισοχάρακτους πηχίσκους 


διαστάσεων 32Χ8χλστ. ανά 45χλστ.  


Επεξεργασία Επιφανειών: 


Αµφότερες οι πλευρές θα είναι τελειωµένες µε κόντρα-πλακέ πάχους 4χλστ. επενδεδυµένο 


µε φορµάικα πάχους 1χλστ. Ο χρωµατισµός θα είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες της 


Επίβλεψης Τα πλαϊνά θα επενδυθούν µε πηχάκι οξυάς λουστραρισµένο. 


Στο κάτω µέρος της πόρτας εσωτερικά και εσωτερικά τοποθετείται µεταλλική φάσα 


προστασίας αλουµινίου 20 εκατοστά. 


 
7.3 Σιδερένιες Πόρτες 


 
Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά οι σιδηρές πόρτες χωρίς ειδικές ιδιότητες αντοχής 


σε φωτιά, θα είναι διπλού πετσώµατος µε συνολικό πάχος 53χλστ. ενώ το κάθε φύλλο 


επένδυσης θα αποτελείται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5χλστ. Μεταξύ των δύο 


φύλλων θα υπάρχει γέµισµα από ορυκτές ίνες. Θα υπάρχουν "πατούρες" στις 3 πλευρές 


του φύλλου. 


Οπου απαιτείται θα υπάρχουν περσίδες για τον αερισµό των χώρων ή φεγγίτες για την 


εξασφάλιση οπτικής επικοινωνίας µεταξύ των χώρων. 


Οι κάσες θα είναι χαλύβδινες πάχους 1,5χλστ. σε σχήµα και µορφή σύµφωνα µε τα σχέδια. 


 
7.4 Σιδερένιες Πυράντοχες Πόρτες 


 
Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι πόρτες µε αντοχή στη φωτιά θα είναι διπλού 
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πετσώµατος µε συνολικό πάχος 53χλστ. µε φύλλα επένδυσης από λαµαρίνα DKP πάχους 


1,5χλστ µε σιδερένιο πλαίσιο ενίσχυσης και µε γέµισµα από θερµοµονωτικές ορυκτές ίνες, 


ικανού βάρους ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη πυραντίσταση (Τ30-Τ60-Τ90). 


Εφόσον απαιτείται θα έχουν φεγγίτη µε πυράντοχο τζάµι. 


Οι κάσες θα είναι στραντζαριστές διατοµής "Ζ", και κατά τα άλλα όπως και αυτές για τις 


πόρτες χωρίς ειδική αντοχή κατά της φωτιάς. 


Οι σιδηρές πόρτες θα είναι τύπου Θ1/Θ2/Θ6 και αναφέρονται έτσι στους πίνακες και τα 


σχέδια. Θα απαιτηθούν διάφορα µεγέθη, ανάλογα µε τη χρήση του χώρου. Τα εξαρτήµατα 


για τις πόρτες περιγράφονται χωριστά. 


 
7.5 Εξαρτήµατα 
 
7.5.1 Μεντεσέδες 


Οι µεντεσέδες θα είναι από επιχριωµένο χάλυβα διπλές ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα. 


Θα υπάρχουν 3 µεντεσέδες για κάθε θυρόφυλλο, µε 8 φρεζαριστές βίδες στον κάθε 


µεντεσέ. 


 
7.5.2 Συστήµατα αυτόµατου κλεισίµατος πόρτας 


Τα συστήµατα αυτοµάτου κλεισίµατος των πορτών θα είναι στερεωµένα στην επιφάνεια 


της πόρτας και θα είναι τελειωµένα µε αλουµίνιο σε σατινέ ανοδική οξείδωση. Η όλη 


στερέωση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 


 
7.5.3 Κλειδαριές και µάνταλα 


Οι κλειδαριές και τα µάνταλα θα είναι χωνευτά µέσα στις πόρτες εκτός εάν έχει καθορισθεί 


διαφορετικά.  Οι κλειδαριές, για τις δίφυλλες πόρτες που τοποθετούνται στις κάθετες 


συναντώµενες πλευρές κάθε θυρόφυλλου θα είναι ραµποτέ και θα έχουν επίσης ραµποτέ 


πρόσθιες πλάκες.  Οι πρόσθιες αυτές πλάκες όλων των κλειδαριών θα είναι από 


ανοξείδωτο χάλυβα.  


Τα χωνευτά µάνταλα θα είναι κατακορύφου τύπου, ύψους 102χλστ µε σταµπαρισµένη 


χαλύβδινη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. 


Οι χωνευτές κλειδαριές θα είναι κατακορύφου τύπου, ύψους 102χλστ, µε τρεις µοχλούς 


κλειδώµατος, µε σταµπαρισµένη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. 
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7.5.4 Χειρολαβές 


Οι χειρολαβές τύπου µοχλού θα έχουν σχήµα "U" µε κυκλική διατοµή διαµέτρου 23χλστ. Η 


αντίστοιχη πλάκα θα έχει διαστάσεις 154χλστ.Χ165χλστ. µε στρογγυλεµένες γωνίες. Το 


υλικό της χειρολαβής θα είναι πλαστικό ή µέταλλο. 


 
7.5.5 Πλάκες προστατευτικές 


Οι πλάκες προσόψεως θα είναι από αλουµίνιο κατάλληλου µεγέθους µε ενσωµατωµένη 


οπή κλειδιού. 


Οι πλάκες προσόψεως θα στερεώνονται µε χωνευτές σταυρωτές βίδες που θα 


προµηθεύσει ο κατασκευαστής της πλάκας. 


 
7.5.6 Πλάκες στο κάτω µέρος της πόρτας 


Οι πλάκες στο κάτω µέρος της πόρτας που θα προστατεύουν την πόρτα από κτυπήµατα 


ποδιών, θα είναι από αλουµίνιο, πάχους 2χλστ. 


Οι πλάκες αυτές θα είναι στερεωµένες µε χωνευτές σταυρωτές βίδες που θα προµηθεύσει 


ο κατασκευαστής της πλάκας. 


 


7.5.7 Στοπ πορτών 


Τα stop των πορτών θα είναι στερεωµένα στο δάπεδο, θα έχουν πυρήνα από ελαστικό και 


εξωτερικά τελείωµα όπως αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή. 


 
7.5.8 Εξαρτήµατα για απλές πόρτες 


Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες: 


- χωνευτή κλειδαριά από ανοξείδωτο χάλυβα 


- πλήρες πόµολο µορφής U πλαστικό ή µεταλλικό µε διάµετρο 23χλστ. µε ροζέτα 


κλειδιού για κλειδαριά ασφαλείας 


- τρεις πορταδέλλες για πόρτες µέχρι 70kg βάρος ανά φύλλο 


- κλειδί ασφαλείας διπλής όψεως γενικού συστήµατος (masters key) 


- όλες τις πλάκες στηρίξεως, ηλεκτροκολληµένα κυπριά κλπ. 


- αυτόµατο µηχανισµό επαναφοράς 


 
 
7.5.9 Εξαρτήµατα για µεταλλικές πόρτες  
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O Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες: 


- πορταδέλλα ελευθέρου πίρου από ανοξείδωτο χάλυβα  


- χωνευτή κλειδαριά µεταλλικής πόρτας, µε δύο στροφές που να µπορεί να δεχθεί 


κύλινδρο ασφαλείας 


- πλήρες πόµολο µορφής U 23χλστ διαµέτρου µε ροζέτα για κλειδί ασφαλείας και 


αφανείς ενώσεις. 


- κλειδί ασφαλείας 2 όψεων για γενικό σύστηµα κλειδαριών (masters key) 


- εξάρτηµα για σταµάτηµα και κράτηµα πόρτας φτιαγµένο από αλουµίνιο, το  


- άγγιστρο φτιαγµένο από συνθετικό υλικό και τα εσωτερικά τµήµατα από  


- γαλβανισµένο σίδηρο 


- αυτόµατο µηχανισµό επαναφοράς. 


 
7.5.10 Εξαρτήµατα για πυράντοχες πόρτες 


 


Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες : 


- µεντεσέδες από χάλυβα επιχρωµιοµένο για πόρτες πυροπροστασίας που 


λειτουργούν µε ελεύθερους πίρους. 


- χωνευτή κλειδαριά για µεταλλικές πόρτες σύµφωνα µε το DIN 18250/µέρος 1ο,για 


πόρτες πυροπροστασίας µε κλειδαριά ασφαλείας 


- σύνολο πόµολου, πλαστικού, µε πόµολο από την µία πλευρά µορφής U και 


διαµέτρου 23χλστ µε ροζέτες και από την άλλη πλευρά σταθερή λαβή, για κλειδαριά 


ασφαλείας µε αφανείς ενώσεις. 


- κλειδαριά ασφαλείας για γενικό σύστηµα (masters key), η κλειδαριά θα λειτουργεί 


από την µία πλευρά, από την άλλη θα υπάρχει µικρό πόµολο, κατά τα άλλα θα 


ακολουθήσει τις προδιαγραφές της διπλής όψεως κλειδαριάς ασφαλείας. 


- σύρτη µε πόµολο από γαλβανισµένο χάλυβα, µε ράβδους 13χλστ. για πόρτες µέχρις 


220εκ. ύψος. 


- υδραυλικό µηχανισµό επαναφοράς πόρτας 


- κρυφό αυτόµατο οδηγό επαναφοράς. 
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- σύστηµα αυτοµάτου κλεισίµατος πυράντοχης πόρτας που θα είναι στερεωµένο στην 


επιφάνεια της πόρτας. Η όλη στερέωση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 


κατασκευαστού του µηχανισµού. 


Το σύστηµα αυτόµατου κλεισίµατος της πόρτας θα ενεργοποιείται µέσω αισθητηρίου, µε 


την έναρξη της φωτιάς ή την εµφάνιση καπνού. 


- οι πυράντοχες πόρτες θα έχουν µπάρα πανικού από την πλευρά της κίνησης προς 


την έξοδο διαφυγής. 


 
8. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα τοποθετούνται δίδυµοι υαλοπίνακες µε διάκενο 


µεταξύ τους. Οι εσωτερικοί υαλοπίνακες, θα είναι  πάχους 6mm. 


Όσον αφορά τους εξωτερικούς υαλοπίνακες των διδύµων, αυτοί θα είναι τύπου 


LAMINATED (αντικλεπτικοί σάντουιτς) αποτελούµενοι από δύο υαλοπίνακες, πάχους 3mm, 


ο καθένας µε ενδιάµεση ειδική µεµβράνη, πάχους 0,76mm. 


Τοποθέτηση είτε µε ειδικές κουµπωτές διατοµές από ανοδειωµένο αλουµίνιο, είτε από 


ειδικές ελαστικές διατοµές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώµα γκρίζο. 


Πίεση συγκράτησης του υαλοπίνακα όχι µικρότερη από 0,3kg/cm2. Κόψιµο στις γωνίες 


κατά 45ο στο µισό του πλάτους τους. 


Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κλπ, σχήµατος Π και έχει διαστάσεις 


µεγαλύτερες από 1,00 Χ 0,50m, θα εδράζεται σε δύο µικρά τακάκια από µολυβδόφυλλο, 


πάχους τουλάχιστον 3mm. 


 
9. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
 
9.1 Πλακίδια πορσελάνης 


 
Πρόκειται για επένδυση µε πλακίδια για υγρούς χώρους (τουαλέτες). 


Απαιτείται υδατοστεγής µόνωση ως εξής: 


η επεξεργασία των τοίχων µέχρι την οροφή θα πρέπει να γίνει µε µια υδατοστεγή στρώση 


µε βάση τσιµέντου τύπου THOROSEAL, VANDEX ή εγκεκριµένου ισοδυνάµου, 2,5 


3,0χλγµ/µ². 


Επένδυση µε πλακίδια κεραµικά εφυαλωµένα λευκά ή έγχρωµα ενδεικτικών διαστάσεων 
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11,5Χ24εκ. τύπου FILKERAM - JOHNSON ή  ισοδύναµης σειράς µε υπόστρωµα 


τσιµεντοκονίας 450χλγρ. τσιµέντου εκτός των περιπτώσεων τσιµεντοσανίδων όπου η 


τοποθέτηση θα γίνει µε κόλλα.Αρµολόγηµα τραβηχτό µε τσιµέντο λευκού χρώµατος και 


επεξεργασία των αρµών µε στεγανωτικό υλικό πληρώσεως.Στεγανωτική λωρίδα τύπου 


SIKADUR COMBIFLEX ή ισοδύναµης προβλέπεται στην συµβολή τοίχων και δαπέδων 


καθώς και σφράγιση µε ελαστικό στεγανωτικό υλικό. 


Το πλάτος των αρµών θα αντιστοιχεί στο πλάτος του αρµού των πλακιδίων δαπέδου ώστε 


να υπάρχει σύµπτωση των αρµών. 


 
 
10. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
10.1 Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίων 


 


Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλα τα κιγκλιδώµατα των κλιµακοστασίων στους χώρους που 


φαίνονται στα σχέδια (ράµπα). Τα κιγκλιδώµατα θα κατασκευασθούν και εγκατασταθούν 


σύµφωνα µε τις δοθείσες ρυθµίσεις. 


Τα κιγκλιδώµατα και οι χειρολισθήρες των κλιµακοστασίων θα είναι χαλύβδινα. Θα 


προβλεφθούν ικανοποιητικές κατασκευές αγκύρωσης των στηρίξεων αποτελούµενες από 


χαλύβδινη βάση τοποθετηµένη εντός του σκυροδέµατος και ηλεκτροκοληµµένη µε τους 


χαλύβδινους σωληνοειδείς πυρήνες που έχουν ελάχιστη διάµετρο 50χλ. Οι ορθοστάτες του 


κιγκλιδώµατος θα έχουν διάµετρο περίπου 60χλστ. 


Οι κεκλιµένες και οι οριζόντιες σωλήνες στο άνω µέρος των κιγκλιδωµάτων θα έχουν 


ελάχιστη διάµετρο 60χλστ και θα ηλεκτροσυγκολληθούν στους ορθοστάτες. Ολες οι 


ηλεκτροσυγκολλήσεις πρέπει να τριφθούν κατάλληλα ώστε να γίνουν οµαλές. Στοιχεία µε 


κακή επεξεργασία θα αντικαθιστώνται µε εντολή της Επίβλεψης. 


Οι ενδιάµεσες σωληνώσεις των κιγκλιδωµάτων θα έχουν ελάχιστη διάµετρο 33χλστ. Θα 


προβλεφθούν 3 ενδιάµεσες σωληνώσεις και µία στο άνω µέρος του κιγκλιδώµατος. Η 


Επίβλεψη είναι δυνατόν να εγκρίνει εναλλακτικά συστήµατα κιγκλιδωµάτων, εφ' όσον 


συµφωνούν µε τις δοθείσες προδιαγραφές και τους τρέχοντες κανονισµούς ασφαλείας 


συµπεριλαµβανοµένων και όλων των καταλλήλων απαιτήσεων των θεσµών ασφαλείας. 


Οι διαστάσεις των κιγκλιδωµάτων των κλιµακοστασίων πρέπει να συµφωνούν γενικώς µε 
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αυτές που υπάρχουν στα σχέδια. 


Τα κιγκλιδώµατα θα βάφονται µε αντισκωριακή βαφή µετά από την κατασκευή τους και 


όταν τοποθετηθούν θα βαφούν σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. σύµφωνα µε την 


επιλογή της Επίβλεψης. 


Κουπαστές στηθαίων, κλιµακοστασίων και εξωστών καθώς και προστατευτικά παραθύρων. 


θα τοποθετηθούν πάνω  από το συµπαγές στηθαίο έτσι ώστε το συνολικό ύψος από το 


δάπεδο ή την ακµή της βαθµίδας να είναι 1,10m. Στις ακµές των στηθαίων θα 


τοποθετηθούν φαλτσογωνιές. 


Η σύνδεση των τεµαχίων γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί επιµεληµένο 


τρόχισµα, ώστε οι συνδέσεις να µη διακρίνονται. 


 
11. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
 
11.1.  Στέγαστρο Εισόδου 


 


Το µεταλλικό στέγαστρο θα έχει  διαστάσεις 6,60µ Χ 2,00µ και θα είναι ηλεκτροστατικά 


βαµµένο αποτελούµενο από : 


Α. Τον φορέα στήριξης της επικάλυψης ο οποίος θα είναι βιοµηχανοποιηµένος και 


θα αποτελείται από: 


1.Έξι(6)εξωτερικά µπράτσα τραπεζοειδούς διατοµής από ανοδιωµένο αλουµίνιο 


διαστάσεων 1305(ύψος)x347(βάση µεγάλη) x43 (βάση µικρή)χιλ., 


2.Έξι(6)µεταλλικές κάθετες στηρίξεις κολώνας αιθρίου ύψους 347 χιλ διατοµής Τ, 


3.Τρείς(3)ανά µπράτσο µεταλλικές οριζόντιες στηρίξεις επικάλυψης αιθρίου  διατοµής Τ, 


4.Κολώνες πλάτους 55,00 mm και ύψους 147 mm και 


5.Oριζόντιες τραβέρσες πλάτους 55,00 mm και ύψους 82 mm. 


Τα δοµικά αυτά στοιχεία θα έχουν διατοµές αλουµινίου σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 


, θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένες σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο Qualicoat και 


συνδεδεµένες µεταξύ τους µε ειδικά εξαρτήµατα αλουµινίου. Η στήριξη του στεγάστρου θα 


γίνει µε ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα τα οποία θα τοποθετηθούν κάτω από κάθε κάθετη 


κολώνα αλουµινίου.  


Τα εξωτερικά µπράτσα (6) τεµάχια , θα είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο , χρώµατος RAL 


MAT. Το αλουµίνιο θα είναι κράµα Αλουµινίου AlMgSi 0,5F22 (6060) βάσει DIN 1748 


βάσει του προτύπου EN AW 6060, χρώµατος RAL MAT .Η κατασκευή θα βιδωθεί  µε 
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ειδικές βίδες ανοξείδωτες σε δοµικά στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µε ιδιαίτερη 


προσοχή κατά την διάτρηση της εξωτερικής θερµοπρόσοψης . 


Β. Την επικάλυψη του στεγάστρου που θα γίνει µε πολυκαρβονικό φύλλο µασίφ 


(συµπαγούς) συνολικού πάχους 5χιλ., τυποποιηµένων διαστάσεων ,χρώµατος οπάλ 


(γαλακτερό) το οποίο θα παρέχει φυσικό φωτισµό, σκίαση (µπλοκάρισµα της υπεριώδους 


ακτινοβολίας κατά 100%) και θα διαθέτει επιπλέον φίλτρο ανάκλασης της θερµότητας ή θα 


είναι ενσωµατωµένο εξ' αρχής από την κατασκευή του.  


Επίσης το όλο σύστηµα θα διαθέτει πλήρη στεγάνωση (προστασία από την βροχή ) µε την 


τοποθέτηση λάστιχων στεγάνωσης τύπου EPDM και σύστηµα απορροής των οµβρίων 


υδάτων ενσωµατωµένο στην κατασκευή. 


Ο συντελεστής θερµοπερατότητας της επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον KR=2,5 w/(m2.k) 


κατά DIN 52619 και κατηγορίας Gruppe 2,1 κατά DIN 4108. 


Επίσης θα διαθέτει θερµοδιακοπή η οποία θα είναι από πολυαµίδιο 25,4 mm. 


Το  µεταλλικό αυτό στέγαστρο για να θεωρηθεί ως πλήρως αποπερατούµενη κατασκευή 


(δηλ. να είναι σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση ), θα πρέπει (κατά το στάδιο 


παραγωγής , συναρµολόγησης και τελικής ενσωµάτωσης όλων των συντιθέµενων 


δοµικών στοιχείων) να έχουν ενσωµατωθεί όλα εκείνα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά 


κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης 


αρµών , αλληλοεπικάλυψης φύλλων, ήλων διάτρησης κλπ. 


Τέλος τα µεταλλικά δοµικά υλικά του στεγάστρου οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα 


ισχύοντα Εθνικά ή ελλείψει αυτών Ευρωπαϊκά πρότυπα και βάσει των αναφεροµένων 


στην Π.Ε.ΤΕ.Π (Προσωρινή Εθνική ΤΕχνική Προδιαγραφή ) µε αριθµό 03.05.02.01 


Εκδοχή 28/12/2005 ΄΄Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα΄΄ (βρίσκεται σε 


προσωρινή διαδικασία επεξεργασίας και δεν έχει µέχρι σήµερα υποχρεωτική ισχύ αλλά 


µόνο συµβουλευτική ισχύ). 


 
12. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 
 
12.1 Ψευδοροφές γυψοσανίδας 


 


Για τις ψευδοροφές γυψοσανίδας οι σχετικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα  µε το 


ΣEΠ EΛOT 1296. 
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Oι ψευδοροφές αυτές αποτελούνται απο πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ 


στερεωµένες σε αφανή µεταλλικό σκελετό γαλβανισµένο που αναρτάται απο την οροφή 


µε ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα (ντίζες) ανάρτησης ρυµιζοµένου ύψους που 


τοποθετούνται περίπου ανα 1 µ. πάνω στον πρωτεύοντα σκελετό. 


Θα χρησιµοποιηθούν ψευδοροφές γυψοσανίδας µε µεταλλικό σκελετό ανάρτησης µη 


ορατό, και θυρίδες επίσκεψης όπου η ψευδοροφή είναι τελείως κλειστή. Oλες  οι 


γυψοσανίδες θα είναι τύπου KNAUF. 


Oι γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν σε οριζόντια θέση ή µε κλίση ανάλογα µε το σχέδιο της 


ψευδοροφής.  


H στήριξη των γυψοσανίδων γίνεται σε σκελετό απο στραντζαριστά προφίλ γαλβανιζέ 


σχήµατος U πάχους 0,6 χιλ. που τοποθετούνται σε αποστάσεις 60 εκ. µεταξύ τους ( 


δευτερεύων σκελετός)  και στερεώνονται  κάθετα σε πρωτεύοντα  σκελετό απο τις ίδιες 


διατοµές .  


Πάνω στον δευτερεύοντα σκελετό βιδώνονται οι πλάκες γυψοσανίδας  πάχους 12,5 χιλ. Oι 


γυψοσανίδες θα βιδώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην παραµορφώνονται.  Kατά την 


τοποθέτησή τους θα πιέζονται πάνω στο σκελετό στήριξης. 


Oι ενώσεις των γυψοσανίδων καλύπτονται µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία και στοκάρονται 


µε πλαστικό στόκο ή µε µε αστάρι κατάλληλο για τη βαφή που ακολουθεί.  


Oι αρµοί των γυψοσανίδων θα βρίσκονται πάντα επάνω στους δευτερεύοντες οδηγούς. 


Στις γωνίες συνάντησης των γυψοσανίδων τοποθετείται ειδικό γωνιόκρανο πριν το 


στοκάρισµα. 


Στις θέσεις που προβλέπεται η τοποθέτηση χωνευτών επιµήκων φωτιστικών ή στοµίων 


κλιµατισµού θα τοποθετούνται εγκάρσιοι οδηγοί ώστε να δηµιουργούνται οι κατάλληλες 


υποδοχές για το σκοπό αυτό. 


 


13. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
13.1 Γενικά 
 
� Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατιστούν, καθαρίζονται και τρίβονται, αρχικά µε 


πατόχαρτο οι τοίχοι, µε γυαλόχαρτο τα ξύλινα και µε σµυριδόχαρτο τα σιδερένια. 


� Κατά κανόνα χρησιµοποιούνται έτοιµες κωδικοποιηµένες αποχρώσεις χρωµάτων 


δειγµατολογίων και υλικά αναγνωρισµένων για την ποιότητα τους εργοστασίων. 
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� Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρµοστούν ανήκει αποκλειστικά στον 


Μελετητή Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 


 
13.2 Χρωµατισµοί τοίχων – οροφών κ.λ.π. 
 
Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωµατίζονται µε ψυχροπλαστικά χρώµατα, κατάλληλα για επιφάνειες 


αλκαλικές, όπως το σκυρόδεµα και τα κονιάµατα. 


Οι εσωτερικοί τοίχοι, εκτός αποθηκών, λεβητοστασίου, µηχανοστασίου κ.λ.π. θα 


χρωµατιστούν µε πλαστικά χρώµατα σ’ όλο το ύψος τους, προηγουµένου 


σπατουλαρίσµατος. Στόκος σπατουλαρίσµατος µε λινέλαιο (όχι κόλλα). ∆ύο ή 


περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώµατος µέχρι πλήρους καλύψεως. Οι τοίχοι 


αποθηκών κ.λ.π. καθώς και όλες οι οροφές θα υδροχρωµατιστούν µε υδρόχρωµα τσίγκου 


και κόλλας ή πρώτης ύλης πλαστικού (αντί κόλλας). 


Χρωµατισµός µε RELIEF εφόσον και όπου προβλέπονται από τη µελέτη. 


 
13.3 Χρωµατισµός µεταλλικών επιφανειών 
 
Προηγείται καθαρισµός µε σπάτουλα και συρµατόβουρτσα. 


Ακολουθεί πρώτη επίστρωση µε αντισκωριακό µίνιο και στη συνέχεια δεύτερη στρώση 


µινίου διαφορετικής όµως απόχρωσης. 


Επακολουθούν δύο στρώσεις ντουκοχρώµατος που διαφέρουν λίγο στην απόχρωση. Σε 


περίπτωση χρωµατισµού µε ντούκο, µεταξύ των δύο στρώσεων ελαφρό τρίψιµο µε 


ντουκόχαρτο και ξεσκόνισµα. 


Στις γαλβανισµένες επιφάνειες αντί µινίου εφαρµόζονται δύο στρώσεις ειδικών PRIMER 


που εξασφαλίζουν πρόσφυση στην γαλβανισµένη επιφάνεια. 


Χρήση χρωµάτων πυρανθεκτικών σε µεταλλικές επιφάνειες λεβητοστασίων, σε τρεις 


στρώσεις, αφού προηγηθεί τρίψιµο, αποσκωρίαση, µινιάρισµα κ.λ.π. 


Όλα τα παραπάνω χρώµατα θα πρέπει να είναι οικολογικά και να φέρουν την αντίστοιχη 


πιστοποίηση. 


 
14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Θα πραγµατοποιηθεί γενική ανακατασκευή του συνόλου του δικτύου θέρµανσης του 


υφιστάµενου σχολικού κτιρίου. Αρχικά θα αποµακρυνθούν όλες οι υφιστάµενες 


σωληνώσεις του δικτύου θέρµανσης και θα τοποθετηθούν καινούργιες, από µαύρη 


χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής. Οι σωληνώσεις θα στηριχθούν σωστά, ώστε να 


αποφευχθούν ελαστικές µετατοπίσεις, πλαστικές παραµορφώσεις και κατά συνέπεια 


πιθανές διαρροές. Οι συνδέσεις µεταξύ των χαλύβδινων σωληνώσεων θα είναι 
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συγκολλητές. Το σύνολο των νέων αγωγών του δικτύου θέρµανσης θα προστατεύεται από 


την διάβρωση µε διπλή στρώση µίνιου και δύο περάσµατα λαδοµπογιάς. Στα σηµεία 


σύνδεσης των θερµαντικών σωµάτων µε το δίκτυο θα τοποθετηθούν ρυθµιστικές 


βαλβίδες, ρουµπινέτα γωνιακά ή ίσια, υπερβαρέως τύπου, ευρωπαϊκής προέλευσης, µε 


στηθιοθλήπτη στον άξονα του πόµολου και o-ring στην ουρά. Θα αποµακρυνθεί το 


σύνολο  των υφιστάµενων θερµαντικών σωµάτων και θα τοποθετηθούν καινούργια τύπου 


φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες, εξαεριστικό 


και µικρουλικά.  


Στο λεβητοστάσιο θα γίνει γενική ανακατασκευή. Θα αποσυνδεθεί ο καυστήρας φυσικού 


αερίου και θα αποµακρυνθεί ο παλαιός λέβητας. Θα τοποθετηθεί καινούργιος, 


προδιαγραφών ΕΛΟΤ, µε πιστοποίηση CE και δύο τουλάχιστον αστέρια. Ο λέβητας θα 


πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε την οδηγία 92/42 και να συνοδεύεται από 


κατάλληλα, εν ισχύ, πιστοποιητικά. Με την τοποθέτηση του καινούργιου λέβητα στο 


λεβητοστάσιο θα συνδεθεί και ο υφιστάµενος καυστήρας αερίου. Θα γίνει πλήρης 


αντικατάσταση των σωληνώσεων, συλλεκτών, βανών, κυκλοφορητών, υδροστατών, στον 


χώρο του λεβητοστασίου και θα παραδοθεί η συνολική εγκατάσταση θέρµανσης σε πλήρη 


λειτουργία. Όλα τα υλικά που θα αντικατασταθούν, λέβητας, σωληνώσεις, θερµαντικά 


σώµατα κ.λ.π., θα αξιολογηθούν από µηχανικούς της υπηρεσίας µας και τα χρήσιµα θα 


τοποθετηθούν σε σχολικά κτίρια, µε µέριµνα των υπηρεσιών του ∆ήµου µας. Τα µη 


χρήσιµα υλικά θα αποµακρυνθούν από το σχολικό κτίριο µε ευθύνη του αναδόχου και θα 


οδηγηθούν σε νόµιµο χώρο διάθεσης, εταιρίες ανακύκλωσης κλπ. 


 


15. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


 


Σχετικά µε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιηθούν εργασίες  όπως 
είναι: α) Ο επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής µε  δοκιµές και  
µετρήσεις, της αντίστασης µόνωσης, της µέτρησης της συνέχειας των αγωγών 
προστασίας, της µέτρησης της αντίστασης γείωσης της εγκατάστασης, τον έλεγχο των 
διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και γενικά όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να 
διαπιστώνεται ότι ολόκληρη η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από 
το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ, µέρος 6 και σε 
εφαρµογή του πρωτοκόλλου επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης που 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 844/16-5-2011, β) η αντικατάσταση του παλιού Η.Π και των 
ασφαλιστικών οργάνων στο χώρο του λεβητοστασίου, γ) η εγκατάσταση διαφορικών 
διατάξεων ασφαλείας  µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας µικρότερο του 30mA, 
δ) η επισκευή και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων αιθουσών διαδρόµων και 
γραφείων, δ) ο έλεγχος φωτισµού του αύλειου χώρου, µε προσθήκη νέων φωτιστικών µε 
αντικατάσταση των κατεστραµµένων και µε την ασφάλιση των εξωτερικών κυκλωµάτων 
µε διαφορικά ρελέ ή µετασχηµατιστές, ε) ο έλεγχος των εξωτερικών ηλεκτρικών 
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καλωδίων, ο διαχωρισµός ασθενών και ισχυρών ρευµάτων, αποξήλωση των ανενεργών και 
η τοποθέτησή τους σε πλαστικά κανάλια όδευσης καλωδίων και στ) η αντικατάσταση των 
κατεστραµµένων φωτιστικών σηµείων. Όλες οι ανωτέρω εργασίες και τα υλικά θα είναι 
σύµφωνες µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς των εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και ειδικότερο µε το νέο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 


Στα πλαίσια της υποβολής πρόταξης για ένταξη σε Ευρωπαϊκό 
Χρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση σχολικού 
συγκροτήµατος 4ου δηµοτικού σχολείου στην οδό ∆ελφών 150» εκπονήθηκε 
ολοκληρωµένη µελέτη για το κτίριο µε τίτλο «Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 4ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο Ο.Τ. ∆ελφών-Κατσαλή-Γαρέφη» και 
διενεργήθηκε στατικός έλεγχος για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθµισης µε τίτλο 
«Επισκευή-συντήρηση και επανέλεγχος των η/µ εγκαταστάσεων του 4ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Θεσσαλονίκης» στο υφιστάµενο κτίριο.  


Για τον στατικό έλεγχο του υφισταµένου κτιρίου απαιτήθηκε το αντίστοιχο 
τεύχος Στατικής Μελέτης, η εύρεση του οποίου κατέστη αδύνατη στο αρχείο της 
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία µας απευθύνθηκε 
στο µελετητή του έργου κ. Θ. Αναγνωστόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΜΠ, ο 
οποίος απέστειλε τα ακόλουθα σχέδια µε τίτλους: 


1) Ξυλότυπος πεδίλων θεµελίων, 
2) Κατασκευαστική κάτοψη τοίχων ισογείου και 
3)   Τοιχώµατα 284, 285α και 285, 
που αφορούν στην κατασκευή σχολικού συγκροτήµατος (του 26ου ∆ηµοτικού 


Σχολείου), που έχει πανοµοιότυπο φέροντα οργανισµό µε το εν λόγω κτίριο (4ο  
∆ηµοτικό Σχολείο) και ακολουθεί το ίδιο σύστηµα κατασκευής (προκατασκευασµένο). 
Τα σχέδια αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα. 


Σύµφωνα µε τη µελέτη, το βάθος θεµελίωσης κυµαίνεται από 2,00 – 2,50m 
και τα πέδιλα προεξέχουν περίπου 0,20 – 0,25m από το µέτωπο των τοιχωµάτων. 
Προ της ενάρξεως των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει χειρωνακτική 
εκσκαφή µε σκοπό την επιβεβαίωση του βάθους και της µορφολογίας των θεµελίων. 
Εν συνεχεία, η αντιστήριξη του µετώπου εκσκαφής, προς την πλευρά που γειτνιάζει 
µε την προσθήκη του νέου σχολείου θα γίνει µε έµπηξη µεταλλικής πασσαλοσανίδας, 
σύµφωνα και µε το σχέδιο Σ1 της µελέτης της προσθήκης του νέου κτιρίου. 
Ακολούθως οι εκσκαφές θα εκτελεστούν τµηµατικά µε προοδευτική ταυτόχρονη 
κατασκευή του περιµετρικού τοιχείου του υπογείου της προσθήκης. 


Όσον αφορά στο υφιστάµενο κτίριο, προέκυψε η ανάγκη διάνοιξης δύο 
θυρών για τη διαµόρφωση δύο νέων αιθουσών, σύµφωνα µε το νέο εγκεκριµένο 
κτιριολογικό πρόγραµµα. 


Στο παρακάτω σκαρίφηµα φαίνεται σε κάτοψη ο διαχωριστικός τοίχος µεταξύ 
των αιθουσών και του διαδρόµου διέλευσης.  


 


 
  


 
 
 
 
 Φέρον στοιχείο Φεγγίτης πλάτους 0,97m 
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Σύµφωνα µε την µελέτη του υφισταµένου προκατασκευασµένου κτιρίου, τα 


κατακόρυφα στοιχεία µε αριθµούς Τ284 και Τ285α αποτελούν τµήµα του φέροντος 
οργανισµού του κτιρίου, έχουν πάχος 20εκ. και λειτουργούν άρρηκτα συνδεδεµένα µε 
τις πλάκες και µεταξύ τους µέσω των δοκών. Αντίστοιχα, τα κατακόρυφα στοιχεία µε 
αριθµό 107 έχουν πάχος 10εκ., χαρακτηρίζονται ως κουφώµατα-διαχωριστικά και, αν 
και οπλισµένα, φιλοξενούν στο ανώτερο τµήµα τους φεγγίτες διαστάσεων πλάτους 
περίπου 97εκ., µε αποτέλεσµα να διακόπτεται η λειτουργία δίσκου επί του επιπέδου 
τους. 


Τα δύο νέα κουφώµατα προτίθενται να πραγµατοποιηθούν στα στοιχεία µε 
αριθµό 107, δηλαδή σε µη φέροντα προκατασκευασµένα τεµάχια. Η καθαίρεση του 
τµήµατος του διαχωριστικού {107} θα γίνει 5cm εσωτερικά εκατέρωθεν των παρειών 
του φεγγίτη, ώστε να µην διαταραχθούν οι στύλοι σύνδεσης του διαχωριστικού µε τα 
τοιχώµατα Τ284 και Τ285α. Η καθαίρεση θα γίνει µε τεχνικές µη διαταραγµένης 
κοπής και θα ολοκληρωθεί χειρωνακτικά. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση 
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΟΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ. 


 
 


 
 
 
 
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα φέροντα τοιχώµατα συνδέονται 


µεταξύ τους και µε τις πλάκες µέσω διαδοκίδων (εµφανείς πατούρες). Οι διαδοκίδες 
αυτές έχουν λειτουργία φέρουσας δοκού και δηµιουργούν πλαίσια συζευγµένων 
τοιχωµάτων για παραλαβή των σεισµικών δυνάµεων. Εξ’ αυτού προκύπτει ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρξει η παραµικρή επέµβαση σε αυτά τα οριζόντια στοιχεία, δεδοµένου 
ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αλλοίωση του φέροντος συστήµατος του κτιρίου. Ως 
αποτέλεσµα προκρίθηκε η λύση της µερικής ανύψωσης του δαπέδου της τάξης ή 
αίθουσας κατά 8-10cm (όσο προεξέχει η πατούρα από το δάπεδο) µε ελαφρύ 
υπερυψωµένο δάπεδο. Στο διάδροµο, µε την ίδια τεχνική υπό τις οδηγίες της 
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Επίβλεψης θα διαµορφωθεί προς όλες τις κατευθύνσεις κεκλιµένο επίπεδο µε ήπια 
κλίση (<5%), που βαθµιαία θα καταλήγει στην ενιαία στάθµη του διαδρόµου, ώστε να 
µην προκύψει το παραµικρό πρόσκοµµα κατά την κίνηση των µαθητών. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί παρουσία των Επιβλεπόντων Υπηρεσίας και 


Αναδόχου, οι οποίοι θα υπογράψουν πρωτόκολλο πραγµατοποίησης της καθαίρεσης 
παρουσία τους και υπό τις εντολές τους.   


 


 


Οι Συντάξαντες Η Τµηµατάρχης Ο Προϊστάµενος της 
  ∆/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων 


Κλ. Αρβανιτίδου   
Πολ. Μηχανικός   


 
 
 


  


Σ. Λαφτσίδου Σµ. Θεοδωρίδου Κ. Μπελιµπασάκης 
Πολ. Μηχανικός   


   


Εµφανής πατούρα 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
3. ∆ΑΠΕ∆Α ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
4. ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
5. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
6. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ 
7. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
8. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
9. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
11. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
12. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
13. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
14. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
15. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ- ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ 
16. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
17. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ  
18. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
19. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
20. ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ  
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 


Η  παρούσα µελέτη αφορά την κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκταση νέας πτέρυγας 


στο 4ο ∆ηµοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε οικόπεδο εµβαδού 2439.70 τ.µ. 


στη συµβολή των οδών ∆ελφών – Γ. Κατσάλη – Ανωνύµου – Γαρέφη, είσοδο επί της οδού 


∆ελφών 150. Το νέο κτίριο θα στεγάσει τέσσερις νέες αίθουσες διδασκαλίας, χώρους 


υγιεινής µαθητών και ΑΜΕΑ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και γραφείο καθηγητών.   


Ο εξεταζόµενος χώρος είναι χαρακτηρισµένος ως χώρος Σχολείου σύµφωνα µε το από 3 


10-1970 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 275/τ. ∆΄/14-11-1970).   


Το υφιστάµενο κτίριο στο οποίο σήµερα στεγάζεται το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 


κατασκευάσθηκε µε την υπ’ αρ. 1780/1976 Οικοδοµική Άδεια από τον Οργανισµό 


Σχολικών Κτιρίων. Είναι διώροφο, έχει  κάλυψη 738,44 τ.µ και δόµηση 1.476,88 τ.µ 


Η προσθήκη θα κατασκευασθεί για να αποκτήσει το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 


τους απαιτούµενους λειτουργικούς χώρους για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών 


εξυπηρέτησης του µαθητικού δυναµικού του, σύµφωνα µε τις νέες προδιαγραφές των 


διδακτηρίων. Το έργο αποσκοπεί στη λειτουργική βελτίωση της κτιριακής υποδοµής του 


σχολείου και καλύπτει τους παρακάτω επιµέρους στόχους:    


� Συµπλήρωση του απαιτουµένου αριθµού αιθουσών για τη λειτουργία του, 


προκειµένου το σχολείο να ανταποκρίνεται στη δυναµικότητα και την κατηγορία 


του (8θέσιο ολοήµερο ∆.Σ). 


� Αναδιάταξη/ενίσχυση των χώρων υγιεινής, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα 


επίπεδα του κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένου και του αύλειου χώρου. 


� Ικανοποίηση των προδιαγραφών προσπελασιµότητας ΑµεΑ σε όλα τα επίπεδα 


οριζόντια και κατακόρυφα και τους χώρους του σχολείου, µε τις αναγκαίες 


παρεµβάσεις.    


Η προσθήκη θα κατασκευαστεί κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτίσµατος, σε επαφή µε 


αυτό αλλά χωρίς εσωτερική επικοινωνία των δύο κτιρίων. Παρ’ αυτά η άµεση γειτνίαση 


εξασφαλίζει την επικοινωνία  µε το υφιστάµενο κτίσµα  και την ορθή λειτουργία του 


ενιαίου συγκροτήµατος. Το σχήµα και η θέση του οικοπέδου και του υπάρχοντος 


κτίσµατος καθορίζουν τη θέση και το περίγραµµα του κτίσµατος της προσθήκης, κατά 


τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός σε διαστάσεις, αδιάσπαστος, κεντρικός, 
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αύλειος χώρος και οι αίθουσες διδασκαλίας να παραµένουν σε ικανοποιητική απόσταση 


από την έντονη οδική κυκλοφορία στην οδό ∆ελφών. Τα δύο κτίρια σχηµατίζουν µία ενιαία 


κάτοψη σχήµατος Π στη µέση του οποίου βρίσκεται συγκεντρωµένος ο αύλειος χώρος. 


Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, η νοτιοανατολική πλευρά του οικοπέδου 


επιλέγεται ως η πλέον κατάλληλη θέση για την χωροθέτηση του νέου κτιρίου. 


Προβλέπονται δύο κλιµακοστάσια (ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό) η θέση των οποίων 


επιλέχθηκε έτσι ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές πυρασφάλειας. Για να 


εξυπηρετείται η λειτουργία του συγκροτήµατος σε όλα τα επίπεδα και για να µείνει όσο το 


δυνατόν περισσότερος ακάλυπτος χώρος, η προσθήκη θα είναι διώροφη, ενώ προβλέπεται 


και η κατασκευή υπογείου στο οποίο θα στεγαστούν οι χώροι του αρχείου και των 


ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 


Κατά τον σχεδιασµό λήφθηκε υπ΄όψιν το απαιτούµενο κτιριολογικό πρόγραµµα για 


ολοήµερα ∆ηµοτικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας (ΟΣΚ), (το 


οποίο και επισυνάπτεται). 


∆ιαµορφώθηκαν δύο είσοδοι, η µία προς τον αύλειο χώρο σε άµεση γειτνίαση µε την 


είσοδο του υπάρχοντος κτίσµατος, και η άλλη προς την οδό ∆ελφών η οποία εξυπηρετεί 


αποκλειστικά την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δίνοντάς της έτσι την δυνατότητα να 


λειτουργεί και ανεξάρτητα από τη λειτουργία του σχολείου. Οι αίθουσες διδασκαλίας 


τοποθετήθηκαν στον όροφο µε νότιο προσανατολισµό,  εξασφαλίζοντας καλό φωτισµό και 


αερισµό. 


 


ΠΡΟΤΑΣΗ 


Το νέο κτίριο ορθογωνικής κάτοψης βρίσκεται σε επαφή µε το υπάρχον, στη νότια πλευρά 


του οικοπέδου. Πιο συγκεκριµένα στην προσθήκη προτείνονται οι εξής εργασίες : 


ΥΠΟΓΕΙΟ 


Στο υπόγειο του κτιρίου έχουµε χώρους Η/Μ και αποθήκες. Πιο συγκεκριµένα στο υπόγειο 


δηµιουργείται χώρος λεβητοστασίου, αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, ηλεκτροστάσιο, χώρος 


∆ΕΗ, µηχανοστάσιο ανελκυστήρα και αποθηκευτικοί χώροι όπως φαίνεται στα σχέδια. Τα 


δάπεδα του υπογείου θα κατασκευαστούν µε βιοµηχανικό δάπεδο εκτός από τους χώρους 


των δύο κλιµακοστασίων στα οποία τοποθετούνται µάρµαρα. 
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Τα τελειώµατα των χώρων και οι αντίστοιχες οικοδοµικές εργασίες προδιαγράφονται στον 


πίνακα τελειωµάτων και στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής. 


ΙΣΟΓΕΙΟ 


Στο ισόγειο του κτιρίου κατασκευάζεται η είσοδος του κτιρίου µε το κεντρικό 


κλιµακοστάσιο. Αριστερά της εισόδου βρίσκεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και δεξιά 


της οι χώροι υγιεινής µαθητών και ΑΜΕΑ.  


Η είσοδος έχει δύο σταθερά υαλοστάσια αλουµινίου και µια δίφυλλη πόρτα εισόδου 


αλουµινίου (όλα διαθέτουν και φεγγίτες). Το δάπεδο της εισόδου είναι µαρµάρινο και η 


οροφή είναι κατασκευασµένη από εµφανή κυψελοειδή πλαστικότυπο ο οποίος διαθέτει 


κατάλληλες υποδοχές για φωτισµό. 


Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έχει στις δύο µακριές πλευρές της στενόµακρα ορθογώνια 


υαλοστάσια αλουµινίου, ενώ η πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο γίνεται µε µια δίφυλλη 


πόρτα αλουµινίου. Το δάπεδο είναι µαρµάρινο, όµοιο µε τον χώρο της εισόδου, και η 


οροφή είναι κατασκευασµένη από εµφανή κυψελοειδή πλαστικότυπο ο οποίος διαθέτει 


κατάλληλες υποδοχές για φωτισµό. Η αίθουσα διαθέτει υπερυψωµένο δάπεδο που θα 


λειτουργεί ως σκηνή εξυπηρετώντας τις εκδηλώσεις του σχολείου. Σύστηµα 


υπερυψωµένου δαπέδου ύψους 50cm που περιλαµβάνει: 


A.Τον µεταλλικό σκελετό που αποτελείται από :  


α)Γαλβανισµένους στυλίσκους χάλυβα STI, ρυθµιζόµενου ύψους 50 εκ. και από 


β)Γαλβανισµένες διαδοκίδες 18x28x18 από χάλυβα ST3 U type, 


Το σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει την φέρουσα ικανότητα που 


προβλέπεται από την µελέτη, να εξασφαλίζει ευχερή αφαίρεση της επικάλυψης (σε 


περίπτωση απαίτησης εκ των υστέρων κατά την λειτουργία του σχολείου π.χ τυχόν 


διέλευση δικτύων ), θα  είναι άκαυστο και θα παρέχει πλήρη ηχοµόνωση. 


B.Την επένδυση, επίστρωση µε Laminate δάπεδα (άνω επικάλυψη laminate , κάτω φύλλο 


αλουµινίου 0,05mm )από πλάκες 60x60 εκ.και πάχους 38 χιλ, τύπου GT40,από πλάκες 


µοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας (700kg/m3). 


Τέλος στο ισόγειο κατασκευάζεται µια συστοιχία εγκαταστάσεων υγιεινής για τους µαθητές 


και τα ΑΜΕΑ. Οι τοίχοι των wc επενδύονται µε κεραµικά πλακίδια υγρών χώρων και έχουν 


ψευδοροφή γυψοσανίδας. 
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Τα τελειώµατα των χώρων και οι αντίστοιχες οικοδοµικές εργασίες προδιαγράφονται στον 


πίνακα τελειωµάτων και στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής. 


ΟΡΟΦΟΣ 


Στον όροφο κατασκευάζονται 4 αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο των καθηγητών και οι 


αντίστοιχοι χώροι υγιεινής τους. Τα δάπεδα του ορόφου θα επενδυθούν µε λινόλεουµ 


εκτός από τον χώρο του κλιµακοστασίου και του γραφείου των καθηγητών τα οποία θα 


επενδυθούν µε µάρµαρο και των χώρων υγιεινής που θα επενδυθούν µε πλακίδια.  


Τα τελειώµατα των χώρων και οι αντίστοιχες οικοδοµικές εργασίες προδιαγράφονται στον 


πίνακα τελειωµάτων και στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής. 
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1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1.1. Γενικά 


 Στις προεργασίες περιλαµβάνονται καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, και αποµακρύνσεις 


από τον χώρο  του εργοταξίου κάθε κατασκευής ή εγκατάστασης που δεν 


εντάσσεται λειτουργικά σ΄ αυτό ή που θα µπορούσε να δηµιουργήσει οποιοδήποτε 


πρόβληµα στην κατασκευή ή και στην λειτουργία του έργου εφόσον δεν 


συµβαδίζουν µε την µελέτη. Οι εργασίες θα εκτελεστούν µε συµβατικά µέσα 


(µηχανικά και χειρωνακτικά). Στις εργασίες αυτές περιλαµβάνονται οι εξής 


καθαιρέσεις και αποξηλώσεις : 


1.2. Καθαιρέσεις στον περιβάλλοντα χώρο 


 Θα καθαιρεθεί ο τοίχος ύψους 2,50 που υπάρχει στον αύλειο χώρο ώστε να 


προσαρτηθεί το νέο τµήµα του οικοπέδου που ανήκει στο σχολείο και να 


συµπληρωθεί η υπάρχουσα περίφραξη 


1.3. Αποµάκρυνση προϊόντων  


 Τα προϊόντα καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ θα αποµακρυνθούν από τον χώρο 


εργοταξίου σε περιοχές που επιτρέπεται η ρίψη τους από τις αρµόδιες αρχές. 


 


2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 


Ο όρος χωµατουργικές εργασίες χρησιµοποιείται για όλες τις εργασίες που σχετίζονται µε 
τα θέµατα : 
Εκσκαφών  (όγκος –µεταφορά/απόσταση-αποθήκευση των προϊόντων εκσκαφής ) και  
Επιχώσεων , που περιλαµβάνει µεταφορά και τοποθέτηση των προς επίχωση υλικών, για 
τη δηµιουργία επιχωµάτων . 
 
Εκσκαφές 
 
2.1. Γενικές εκσκαφές σε πάσης φύσεως έδαφος µε οποιοδήποτε µέσο και σε 


οποιοδήποτε βάθος για την µόνωση των επιπέδων εφαρµογής των κτιρίων και των 
αυλείων χώρων και για την µόρφωση υπογείων χώρων. Τυχόν επιφανειακές φυτικές 
γαίες θα αφαιρούνται σε βάθος µέχρι 30cm και θα αποµακρύνονται από το 
εργοτάξιο. 


2.2. Εκσκαφές τάφρων και θεµελίων σε πάσης φύσεως έδαφος µε οποιοδήποτε µέσο και 
σε οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των ορυγµάτων των θεµελίων. 
Φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές οπουδήποτε και µε οποιαδήποτε µέσα, 
καταλλήλων και υγειών προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων που 
απαιτούνται για την κατασκευή επιχωµάτων, από τις θέσεις εξαγωγής τους σε 
θέσεις εντός του οικοπέδου όπου: 
α) θα διαστρωθούν για τη δηµιουργία επιχωµάτων αυλείου χώρου 
β) θα εναποτεθούν προσωρινά και σε εύθετο χρόνο (µετά την κατασκευή των 
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θεµελίων) θα επαναφερθούν µε την ίδια διαδικασία στις θέσεις επιχώσεων. 
Φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές οπουδήποτε και µε οποιοδήποτε µέσο και σε 
οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του οικοπέδου που 
επιτρέπεται η απόρριψη τους από τις αρµόδιες αρχές, όπου και θα διαστρωθούν. 


2.3. Συµπύκνωση µε οποιαδήποτε µέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες κ.λ.π.) ήδη 
διαστρωµένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων σε θέσεις επιχωµάτων αυλείου 
χώρου, µε τη βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 95% της 
µέγιστης ξηρής πυκνότητας που λαµβάνεται εργαστηριακά µε την πρότυπη µέθοδο 
προσδιορισµού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας, AASHO:T180/D (τροποποιηµένη 
µέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή µέγιστη πυκνότητα διορθωθεί για το επί 
….% ποσοστό χονδροκόκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο ¾. 


 
Επιχώσεις 
 
2.4. Επιχώσεις (περιλαµβάνουν την εναπόθεση, διάστρωση κατά στρώσεις 30cm, 


κατάβρεγµα και συµπύκνωση) µε οποιαδήποτε µέσα και µε κατάλληλα και υγιή 
προϊόντα .(Στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης των προϊόντων εκσκαφής θα 
πρέπει να προηγηθεί έρευνα καταλληλότητας αυτών , και αν µέρος αυτών κριθεί 
ακατάλληλο θα αναζητηθούν νέες πηγές κατάλληλων υλικών επίχωσης όπως 
αναφέρεται στην παρ.1.7)  


2.5. α) ∆ιαµορφωµένων χώρων µέσα στην περίµετρο των κτιρίων και στεγασµένων 
χώρων, για τη διαµόρφωση της στάθµης εφαρµογής της υπόβασης των δαπέδων 
Ισογείου και Υπογείου. 
β) Των κενών των ορυγµάτων µετά της κατασκευής των θεµελίων και λοιπών 
οικοδοµικών στοιχείων που κατασκευάζονται µέσα στα ορύγµατα. Και στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις οι επιχώσεις θα συµπυκνωθούν µε την βέλτιστη υγρασία, σε 
ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 95% της µέγιστης ξηρής πυκνότητας που 
λαµβάνεται εργαστηριακά µε την πρότυπη µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής 
υγρασίας-πυκνότητας AASHO:T180/D (τροποποιηµένη µέθοδο AASHO), αφού η 
εργαστηριακή µεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το ….% ποσοστό του 
χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο ¾ (19,1mm). 


2.6. ∆ιαµόρφωση µε µικροεκσκαφές ή µικροεπιχώσεις της επιφάνειας των σκαφών του 
αυλείου χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωµατωθεί για την απόκτηση του 
επιθυµητού γεωµετρικού σχήµατος και των απαιτούµενων κλίσεων και συµπύκνωση 
µε οποιαδήποτε κατάλληλα µέσα, µε την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό 
τουλάχιστον ίσο µε το 95% της µέγιστης ξερής πυκνότητας που λαµβάνεται 
εργαστηριακά µε την πρότυπη µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής υγρασίας-
πυκνότητας AASHO:T180/D (τροποποιηµένη µέθοδο AASHO) αφού η εργαστηριακή 
µεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το …% ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού, που 
συγκρατείται µε κόσκινο ¾ (19,1mm). 


2.7. Προµήθεια µε οποιαδήποτε µέσα από δανειοθαλάµους που βρίσκονται εκτός του 
οικοπέδου και σε οποιεσδήποτε αποστάσεις από αυτό (το οικόπεδο) και 
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές οσεσδήποτε και µε οποιαδήποτε µέσα, δανείων 
χωµάτων καταλλήλων για επιχώσεις, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε θέσεις 
επιχωµάτων αυλείου χώρου όπου θα διαστρωθούν ή σε θέσεις επιχώσεων που θα 
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εναποτεθούν καταλλήλως. 
2.8. Προµήθεια κηποχώµατος, µεταφορά επί τόπου και διάστρωση του, σε θέσεις 


παρτεριών και ζαρντινιερών αυλείου χώρου. 
2.9. Προµήθεια θαλάσσιας άµµου καθαρής, µεταφορά επί τόπου και διάστρωση σε 


θέσεις σκαµµάτων, αθλητικών αγωνισµάτων. 
2.10. Κατεδαφίσεις πάσης φύσεως υφισταµένων κτισµάτων (κτιρίων, υπόστεγων, 


µανδρότοιχων, δαπέδων κ.λ.π.) και καθαιρέσεις θεµελίων, σε όποιες θέσεις και σε 
όποιο βάθος απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών του έργου, 
σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής του (κατασκευή κτιρίων, στεγασµένων χώρων, 
περίφραξη οικοπέδου, κατασκευές για την διαµόρφωση του αυλείου χώρου κ.λ.π.). 


 
3. ∆ΑΠΕ∆Α ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
 
3.1. Κάτω από τη στάθµη έδρασης των συνδετηρίων δοκών θα εφαρµοστούν οι 


ακόλουθες στρώσεις από κάτω προς τα πάνω: 
 


� Γεωϋφασµα διαχωρισµού υλικών προς προστασία του εδαφικού υλικού της 
παρακάτω αναφερόµενης εξυγιαντικής στρώσης (αποτροπή διείσδυσης 
ανερχόµενης υγρασίας από το φυσικό έδαφος) 


� ∆ιάστρωση εξυγιαντικής στρώσης µε υλικό αµµοχαλικώδους σύστασης 
(αµµοχάλικο κατηγορίας Α-1-α ή Α-1-b κατά AASHO, σύµφωνα µε τη 
γεωτεχνική µελέτη), επαρκώς συµπυκνωµένη µε ητικές πλάκες. (βαθµός 
συµπύκνωσης κατά AASHO Τ108-D>=95%), σε πάχος 30cm, 


� ∆ιάστρωση τεντωµένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου),πλάτους 5m, 
βάρους 200kg/m2 νάϋλον θερµοκηπίων 20 γραµµών) επάνω στην 
εξυγιαντική στρώση .Τα φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10cm 
τουλάχιστον και συγκολλούνται σ’ όλο το µήκος τους µε ειδική αυτοκόλλητη 
ταινία συσκευασίας, πλάτους 5cm τουλάχιστον. Τα περιµετρικά άκρα του 
πλαστικού σε κάθε φάτνωµα των συνδετηρίων δοκών εξέχουν 30cm έως 
40cm του αντίστοιχου ανοίγµατος του φατνώµατος. 


 
� ∆ιάστρωση σκυροδέµατος καθαριότητας κατηγορίας C12/15, πάχους 10 cm 


ελαφρά οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα Τ131. Τα πλέγµατα θα 
αλληλοεπικαλύπτονται σε πλάτος µιας βροχίδας και θα εδράζονται στα 
συνδετήρια δοκάρια και τα τοιχεία απευθείας ή µε µουστάκια, όπου τούτο 
επιβάλλεται, επάνω στα φύλλα πολυαιθυλαινίου. Η στρώση του 
σκυροδέµατος δαπέδου δεν θα διακόπτει σε καµιά περίπτωση τη συνέχεια 
(από την άποψη κατηγορίας σκυροδέµατος) κατακόρυφων στοιχείων του 
φέροντος οργανισµού που κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
κατηγορίας C25/30. Στο σκυρόδεµα δαπέδων υπογείων θα προστεθεί 
στεγανωτικό υλικό µάζας, της έγκρισης της Υπηρεσίας, στην αναλογία που 
προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Η προσθήκη του στεγανωτικού, 
σε περίπτωση έτοιµου σκυροδέµατος θα γίνεται στο εργοτάξιο, παρουσία 
οποιουδήποτε αρµόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 


 
3.2. Το κενό όρυγµα µεταξύ της εδαφόπλακας υπογείου από σκυρόδεµα C20/25 και της 
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στάθµης έδρασης των πεδιλοδοκών, πάχους 85cm πληρούται µε:  
� Με θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155. 


(µεταξύ της πλάκας υπογείου και του σκυροδέµατος καθαριότητας) Η 
συµπύκνωση θα γίνεται  κατά στρώσεις, µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους 
κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής. Οι εργασίες διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους 
κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια θα 
πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., και τα λοιπά στην παρ. 10.4.1 
της Π.Τ.Π. Ο-155.  


 
� Η παράπλευρη επιφάνεια γύρω από το κτίριο επιχώνεται µε στρώσεις 


άµµου-σκύρων, µε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR 
MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180. Στη στάθµη του φυσικού 
εδάφους διαστρώνεται επίσης 3Α Π.Τ.Π. 0-155, σε πάχος 30cm. Το υλικό 
διάστρωσης θα είναι από καθαρή άµµου ποταµού ή σκύρα, είτε για 
αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις προερχόµενα από κοσκίνισµα 
καθαρών αµµοχαλικωδών υλικών ποταµού ή θραύση καταλλήλων 
πετρωµάτων της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η µεγάλη διάµετρος 
δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή άµµο καθαρή από ποτάµι ή χείµαρρο. Οι 
γενικότερες εργασίες (εκτός της θεµελίωσης υπογείων έργων) διαµόρφωσης 
και συµπύκνωσης του εδάφους  έδρασης της στρώσης άµµου σκύρων (µετά 
την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη 
συµπλήρωση κοιλωµάτων και την κατασκευή αναβαθµών) θα αφορούν 
µέχρι το βάθος τουλάχιστον 0,30 µ., σε βαθµό συµπύκνωσης, που να 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ ελάχιστον προς το 90% 
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180. 


3.3 Σε όλα τα περιµετρικά και ενδιάµεσα συνδετήρια δοκάρια και τοιχεία που 
δηµιουργούν τα φατνώµατα, θα τοποθετηθούν στο µέσον του µήκους τους και 
στην κάτω στάθµη της εξυγιαντικής στρώσης, τεµάχια σωλήνων πλαστικών ή 
αµιαντοτσιµέντου Φ5cm-Φ7cm που το µήκος τους θα είναι ίσο µε το πάχος των 
παραπάνω δοκαριών και τοιχείων. Οι σωλήνες αυτοί θα τοποθετηθούν στους 
ξυλότυπους πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Σε περίπτωση που η ελεύθερη 
έξοδος των σωλήνων των περιµετρικών δοκαριών ή τοιχείων παρεµποδίζεται, 
µπορεί οι σωλήνες να ανυψωθούν από το κάτω µέρος της εξυγιαντικής στρώσης , 
µε την προϋπόθεση να µην το υπερβαίνουν. Εάν και σ’ αυτήν τη θέση πάλι 
παρεµποδίζεται η έξοδος τους, τότε αντί του µέσου µήκους του δοκαριού ή του 
τοιχείου, τοποθετούνται σε άλλη πιο πρόσφορη θέση. Αν παρ’ όλα τα παραπάνω 
δεν επιτυγχάνεται ελεύθερη έξοδος, οι σωλήνες σ’ αυτές τις θέσεις καταργούνται.  


 
4. ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
Η κατασκευή του σκελετού οπλισµένου σκυροδέµατος γίνεται σύµφωνα µε τα 


αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και τις οδηγίες και εντολές του 
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Επιβλέποντες Μηχανικού. 


Οι φάσεις εργασιών µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: 


1. Προετοιµασία χώρων εργασίας (π.χ σήµανση, περίφραξη, καθαρισµοί κ.λ.π). 


2. Προµήθεια και µεταφορά υλικών ξυλοτύπων και ικριωµάτων . 


3. Προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευση υλικών κατασκευής (οπλισµοί, σωλήνες, 


κουτιά, σύρµα, διογκωµένη πολυστερίνη, αποστάτες οπλισµών κ.λ.π). 


4. Προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευση διαφόρων εργαλείων και µηχανηµάτων (π.χ 


δονητές, αντλίες σκυροδέµατος κ.λ.π) 


5. Κατασκευή ικριωµάτων και διαµόρφωση ξυλοτύπων ή χαρτότυπων ή µεταλλότυπων 


ή πανέλων κ.λ.π 


6. Εργασίες διαµόρφωσης σιδηροπλισµού 


7. Συναρµολόγηση, τοποθέτηση και στερέωση - µε αποστάτες -οπλισµών στους 


ξυλοτύπους. 


8. Παραλαβή οπλισµών, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος. 


9. Συντήρηση σκυροδέµατος. 


10. Αφαίρεση ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 


11. Αφαίρεση ικριωµάτων υποστύλωσης και βοηθητικών υποστυλωµάτων. 


 


4.1. Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 


 


Προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη εφαρµογής: 


� Στη βάση των πάσης φύσεως θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα (µπετόν 


καθαριότητας) σε πάχος 10cm και θα εξέχει κατά 10cm από την περίµετρο του 


αντίστοιχου θεµελίου. 


� Στην κατασκευή πεζοδροµίων και γενικά δαπέδων αυλής που προβλέπονται να 


επιστρωθούν µε οποιουδήποτε είδος επίστρωση (εκτός από ασφαλτοτάπητα), σε 


πάχος 10cm (εκτός εάν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια). Στα δάπεδα αυτά 


προβλέπονται αρµοί εργασίας, πλάτους 2cm και βάθος όσο το πάχος του δαπέδου, 


ούτως ώστε η όλη επιφάνεια να χωρίζεται σε τµήµατα επιφάνειας 20-25m2. Στα 


δάπεδα αυτά θα τοποθετηθεί δοµικό πλέγµα, τύπου ∆άριγκ. 


� τον εγκιβωτισµό προκατασκευασµένων κρασπέδων, για την κατασκευή πεζουλιών 


και κρασπεδορείθρων. 


� Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που η µελέτη προβλέπει να γίνει από σκυρόδεµα 


C12/15. 


 


4.2. Σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 
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Προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη: 


� Στην κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισµού του κτιρίου (θεµελίωση 


και ανωδοµή). Η σκυροδέτηση ανεστραµµένων δοκών και στηθαίων θα γίνεται 


ταυτόχρονα µε τη διάστρωση της πλάκας. Στεγανοποιητικό υλικό µάζας 


σκυροδεµάτων, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και σε αναλογία που προβλέπουν οι 


προδιαγραφές του υλικού προβλέπεται οπωσδήποτε για τα περιµετρικά τοιχώµατα 


και κολώνες υπογείων. 


� Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή τµήµα της που η µελέτη προβλέπει να γίνει µε 


σκυρόδεµα C25/30 


 


4.3. Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 


 


Προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη: 


� Στην κατασκευή του δαπέδου του υπογείου του κτιρίου σε πάχος 25cm. Στο 


δάπεδο των υπογείου προβλέπεται οπωσδήποτε στεγανοποιητικό υλικό µάζης 


σκυροδέµατος της έγκρισης της Υπηρεσίας, στις αναλογίες που προβλέπουν οι 


προδιαγραφές του υλικού αυτού. 


� Στην κατασκευή πάγκων, καθιστικών δια λευκού ή κοινού τσιµέντου. 


� Στην κατασκευή των κλιµάκων, πλατύσκαλων και ραµπών ανόδου ή καθόδου, από 


αύλειο χώρο σε οποιαδήποτε στάθµη κτιρίου ή στεγασµένου χώρου που η µελέτη 


προβλέπει την κατασκευή τους (περιλαµβανοµένων θεµελίων, τοιχωµάτων, τυχόν 


στηθαίων κ.λ.π.) 


� Στην κατασκευή των τοιχωµάτων και της βάσεως κ.λ.π. στοιχείων της περίφραξης 


(τοιχεία, κολώνες, κ.λ.π.). 


� Στην κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης. 


 


4.4.  Ξυλότυποι 


 


Ο έλεγχος των ξυλοτύπων πριν από κάθε εργασία (π.χ σιδέρωµα και κυρίως 


σκυροδέτηση), συνίσταται περιληπτικά (ακολουθεί αναλυτική περιγραφή παρακάτω) στους 


επόµενους επιµέρους ελέγχους.: 


1. Στερεότητα ικριωµάτων 


2. Στερεότητα ξυλοτύπων ή χαρτοτύπων ή µεταλλοτύπων. 


3. Συµφωνία διαστάσεων και υψοµέτρων τύπων µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 


4. Καθαρότητα τύπων (αποµάκρυνση όλων των ξένων στοιχείων όπως: ξύλα, χαρτιά , 
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πολυστερίνη κ.λ.π) 


5. Καθαρότητα επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης. 


6. Οµοιόµορφη επικάλυψη των καλουπιών µε προϊόντα που διευκολύνουν το 


ξεκαλούπωµα. 


7. Υδατοστεγανότητα αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων (προς αποφυγή 


διαφυγής τσιµεντοπολτού). 


Προβλέπονται στη µορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην στατική και 


αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής για τον εγκιβωτισµό των πάσης φύσεως 


διαστρωνοµένων σκυροδεµάτων. 


� Θα κατασκευαστούν έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέµατος, 


µετά του όποιου σιδηρού οπλισµού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, 


των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. 


� Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια µεγαλύτερη από ένα 


τοις χιλίοις . Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλότυπου ή και 


κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέµατος, εφ’ όσον η κακοτεχνία έγινε 


αντιληπτή µετά τη διάστρωση. 


� Σε όλες τις ακµές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς 


καθορίζονται από τη µελέτη . 


� Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακόρυφων στοιχείων µε µη φέροντα τοιχώµατα 


θα τοποθετηθεί υλικό, π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται η συνεργασία 


τους, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους αντισεισµικής συµπεριφοράς. Σε περίπτωση 


ανεπίχριστων επιφανειών, στη θέση επαφής θα διαµορφώνεται σκοτία. 


� Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που απορρέουν από 


τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδοµικών εργασιών, έτσι που να 


εξασφαλίζεται το επιθυµητό αποτέλεσµα, ιδίως σε ανεπίχριστες επιφάνειες. 


 


4.5. Ξυλότυποι ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέµατος 


 


Προβλέπονται στις θέσεις που οι αντίστοιχες επιφάνειες σκυροδέµατος θα παραµείνουν 


ανεπίχριστες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 


� Θα κατασκευαστούν µε όλως ιδιαίτερη επιµέλεια είτε από ξυλόπλακες άριστης 


κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19mm τουλάχιστον, είτε από ισοπαχείς 


πλανισµένες σανίδες, αρίστης κατάστασης (το πολύ δύο χρήσεων), πάχους 2,5cm 


και πλάτους συνήθως 10-12cm, αναλόγως µε το τι προβλέπει η µελέτη. Χρήση µη 


πλανισµένων ισοπαχών σανίδων, µόνο εφ’ όσον και όπου ορίζεται σαφώς από τη 


µελέτη. 
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� Οι επιφάνειες των παραπάνω ξυλοτύπων θα επαλειφθούν µε κατάλληλο 


αποκολλητικό υλικό, µέχρι κορεσµού. 


� Τοποθέτηση επί των ξυλοτύπων ξύλινων πηχίσκων, τριγωνικής (ορθογωνίου 


τριγώνου) ή τραπεζοειδούς διατοµής ή ειδικών πλαστικών – µεταλλικών σκοτιών 


σχήµατος Π, προβλέπεται για την κατασκευή των διαφόρων σκοτιών και ποταµών 


που προβλέπονται από τη µελέτη. Κατασκευή σκοτιών µη προβλεποµένων από τη 


µελέτη, αλλά απαραίτητων για ειδικούς κατασκευαστικούς λόγους, είναι 


υποχρεωτική για τον εργολάβο (π.χ. µη δυνατότης από αντικειµενικούς λόγους 


κατασκευής στηθαίων µαζί µε πλάκα, οπότε στη θέση επαφής δηµιουργείται 


σκοτία). 


� Στους ξυλότυπους των τοιχείων δεν θα τοποθετηθούν τρυπόξυλα αλλά σιδηροί 


σύνδεσµοι χωρίς παρεµβολή σωλήνων. 


� Οι επιφάνειες των σκυροδεµάτων µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων πρέπει να 


είναι εµφανισιακά άψογες. 


� Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας οι ανεπίχριστες εµφανείς 


επιφάνειες σκυροδεµάτων δεν είναι εµφανισιακά άψογες, ο ανάδοχος υποχρεούται 


στην επίχριση τους µε τσιµεντοκονίαµα 450kg τσιµέντου µε προσθήκη 


οποιωνδήποτε ειδικών συγκολλητικών ρητινών τύπου π.χ. REVINEX και σε όποια 


έκταση απαιτεί η αισθητική, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, εµφάνιση 


κτισµάτων. 


 


4.6. Σιδηροί οπλισµοί B500C (S500s) 


 


       Ο έλεγχος της ποιότητας όπλισης καθώς και τα διάφορα στάδια : 


• µεταφορά,  


• παράδοση-σήµανση οπλισµού, 


• αποθήκευση-προστασία οπλισµού, 


• µεταχείριση οπλισµού στο εργοτάξιο,  


• αποστάσεις οπλισµών και 


• σκυρόδεµα επικάλυψης οπλισµών 


ακολουθεί τα αναφερόµενα στον σχετικό κανονισµό για τους χάλυβες σκυροδέµατος Κ.Τ.Χ 


2008 (Φ.Ε.Κ 1416/Β/17-07-2008 & ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008). 


� Σιδηροπλισµοί προβλέπονται σύµφωνα µε τη µελέτη για την κατασκευή οπλισµένων 


σκυροδεµάτων, κατηγορίας C20/25 ή C25/30.  


� Σιδηροπλισµοί B500C (S500s) (προβλέπονται σε όλα τα δάπεδα, από σκυρόδεµα 


C12/15, των ισογείων. Σε δάπεδα αυλείου χώρου C12/15, µόνο εφ’ όσον το 
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προβλέπει η µελέτη ή το κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία κατά την κατασκευή. 


� Όλοι οι σιδηροπλισµοί θα καλύπτονται µε σκυρόδεµα, πάχους επικάλυψης σύµφωνα 


µε ό,τι προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη. 


 
5. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
 
5.1. Για την εξωτερική στεγανωτική προστασία επιφανειών σκυροδέµατος (προ της 


διαδικασίας επικάλυψης), χρησιµοποιείται υδατοδιαλυτό, ασφαλτικής βάσης, 


ελαστοµερές γαλάκτωµα, χωρίς διαλύτες, τροποποιηµένο µε πολυµερές προϊόν 


χωρίς φαινόλες, ενισχυµένο µε γαλάκτωµα συνθετικών ρητινών, ισοδυνάµου τύπου 


Sinbitum Rubber. 


Η εργασία εκτελείται επί οποιωνδήποτε επιφανειών σκυροδέµατος ή πλινθοδοµών, 


ελευθέρου πορώδους και στεγνών για την αντιµετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας, 


του νερού τυχόν εδαφικών οξέων και  αλάτων. 


Η επιφάνεια προς εφαρµογή πρέπει να είναι ξηρή, σταθερή, στεγνή και καθαρή, χωρίς 


σκόνες, ρύπους, εξανθήµατα-αλατώσεις, βρύα και λειχήνες ή ελαιώδεις- λιπαρές ουσίες 


(πχ. λάδια, λίπη, γράσα). Εύθρυπτα στοιχεία µειωµένων αντοχών, σκουριά πρέπει να 


αποµακρυνθούν διά χειρός ή µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων (πχ. υδροβολή) και τα 


φθαρµένα τµήµατα να αποκατασταθούν µε επισκευαστικά κονιάµατα. 


Η εφαρµογή του προϊόντος πραγµατοποιείται µε βούρτσα. Η πρώτη στρώση του 


προϊόντος (αστάρι) µπορεί να αραιωθεί έως και περίπου 30% µε νερό, ενώ οι επόµενες 


επάλληλες στρώσεις εφαρµόζονται χωρίς αραίωση για την πλήρη προστασία επιφανείας 


έναντι αρνητικών πιέσεων υδάτων. 


Μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων πρέπει να υπάρχει αναµονή 5-12 ώρες περίπου σε 


κανονικές συνθήκες σχετικής υγρασίας (~50% υγρασία µε θερµοκρασία +20ο C) 


5.2. Για την εσωτερική στεγανωτική προστασία επιφανειών σκυροδέµατος (προ της 


διαδικασίας επικάλυψης), χρησιµοποιείται στεγανοποιητικό, επαλειφόµενο 


τσιµεντοειδές κονιάµα ενός συστατικού, µε δυνατότητα ανάπτυξης ενεργών 


κρυστάλλων στεγανοποίησης στη µάζα του υποστρώµατος, ισοδυνάµου τύπου 


Goldenseal. 


Ο τρόπος εφαρµογής του στεγανωτικού προϊόντος αναλύεται στο άρθρο ΝΑΟΙΚ 


Θ\Α79.04.2 του Τιµολογίου της παρούσης. 
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6. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ 
 
6.1. Εξωτερικοί τοίχοι 


 
 Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου κατασκευάζεται από µονή δροµικές 


οπτοπλινθοδοµή µε πλίνθους διαστάσεων 9/19/24cm µε διάκενο 5cm. Το 


θερµοµονωτικό υλικό, πάχους 10 εκ., τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά της 


τοιχοδοµής.(περιγραφη κατασκευής στις θερµοµονώσεις. 


  Στο ύψος των των ποδιών υαλοστασίων ή φεγγιτών ή στο µέσο του ύψους του 


τοίχου θα κατασκευασθεί σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15.  


  Η αγκύρωση θα γίνει ή µε υπάρχοντα τσέρκια (αναµονές) του υποστυλώµατος, στο 


κατάλληλο ύψος ή µε φουρκέτες Φ 12 σχήµατος Π που οι άκρες τους εισδύουν σε 


οπές που ανοίγονται στο υποστήλωµα, σε βάθος 5εκ  από την επιφάνειά του.   


  H δόµηση των πλινθοδοµών θα γίνει µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5 των 150 


Kgr. τσιµέντου. 


  Στις θέσεις έδρασης των εξωτερικών τοίχων προβλέπεται σε οριζόντια στρώση 


υγροµονωτικό φύλλο ασφαλτόπανου που προστατεύει από τις υγρασίες που θα 


γυρίζει στον τοίχο σε ύψος τουλάχιστον 10 εκ. και θα στερεώνεται κατάλληλα. 


 Για την ενίσχυση των ακµών της τοιχοποιίας τοποθετούνται γωνιόκρανα από 


γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,45m και µε πτερύγια στήριξης από πλέγµα τύπου 


Catnic, τα οποία τοποθετούνται πριν από το επίχρισµα και στερεώνονται µε 


γαλβανισµένους ήλους. 


 
6.2. Εσωτερικοί τοίχοι 


 
Οι εσωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από πλίνθους διαστάσεων 9/19/24cm 


δηµιουργώντας µπατική πλινθοδοµή. 


Σενάζ από σκυρόδεµα C16/20 κατασκευάζεται πάντα στο ύψος των πρεκιών ή στο µέσον 


του ύψους.   


Oι διαχωριστικές τοιχοποιίες µεταξύ των χώρων υγιεινής θα κατασκευασθούν µέχρι την 


οροφή. Oι διατοµές όλων των πάρα πάνω σενάζ και πρεκιών θα είναι ύψους 15 εκ., 


πλάτους όσο το πλάτος του αντίστοιχου τοίχου και µήκους όσο το µήκος του ανοίγµατος 


αυξηµένο κατα 20 εκ. απο κάθε πλευρά.  


Πλίνθοι τελευταίας σειράς λοξοί σφηνωτοί. Eπιµεληµένο γέµισµα διακένων µε κονίαµα.  


Οι πλίνθοι της τελευταίας σειράς, τοποθετούνται λοξοί, σφηνωτοί (από τη µία άκρη του 


τοίχου προς τη µία κατεύθυνση και από τη µέση έως την άλλη άκρη τοποθετούνται προς 
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την άλλη κατεύθυνση), µε επιλεγµένο γέµισµα διακένων µε κονίαµα. 


 
6.3. Εσωτερική τοιχοποιία µε γυψοσανίδες 


 


Για το διαχωρισµό αιθουσών διδασκαλίας µπορούν να τοποθετηθούν τοιχοποιίες από 


γυψοσανίδες. Αυτές κατασκευάζονται µε µεταλλικό σκελετό σε σχήµα Π µε διάκενο 75mm 


και επικάλυψη µε διπλή γυψοσανίδα. Η εσωτερική γυψοσανίδα έχει πάχος 12,5mm κάθε 


φύλλο και βάρος 46,5 kg/m2. Στην εξωτερική πλευρά τοποθετείται  γυψοσανίδα η οποία 


µπορεί να δεχτεί µεγάλη πίεση από χτυπήµατα. 


Η γυψοσανίδα αποτελείται από συµπιεσµένο γύψο και ίνες σελουλόζης (χαρτόµαζα) σε 


ποσοστό 18,5% έως 19,5%. Οι δύο επιφάνειες της γυψοσανίδας υπόκεινται σε πολλαπλή 


λείανση και αδιαβροχοποίηση µε σιλικόνη και θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές ΕΝ520 


και DIN 18/80. Θα έχει πάχος 12,5mm και βάρος 15kg/m2. Η στερέωση της γυψοσανίδας 


γίνεται µε βίδες Vidin σε αποστάσεις έως 750mm. Πριν το βάψιµο η επιφάνεια της 


γυψοσανίδας ασταρώνεται µε ρητινούχο αστάρι αραιωµένο µε νερό. Η εφαρµογή γίνεται 


µε ρολό.  


 
7. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
 
7.1. Θερµοµόνωση µεσοτοιχίας 


Για τη θερµοµόνωση διπλής εξωτερικής δροµικής τοιχοποιίας σε επαφή µε το υφιστάµενο 


σχολικό κτίριο καθώς και διπλής εσωτερικής δροµικής τοιχοποιίας διαχωρισµού των χώρων 


του κλιµακοστασίου στο υπόγειο, πάχους 10 και 4 εκ. αντίστοιχα, επιλέχθηκε βάσει των 


απαιτήσεων που θέτει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη 


πολυστερίνη, µε λεία επιφάνεια και διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου – L για την 


αποφυγή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών, ισοδυνάµου τύπου FIBRANxps MAESTRO-L. 


Για την κατασκευή της θερµοµονωµένης διπλής τοιχοποιίας µε το ανώτερο θερµοµονωτικό 


προϊόν ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 


� η κατασκευή της εξωτερικής οπτοπλινθοδοµής  


� η τοποθέτηση ειδικών βυσµάτων επί της εξωτερικής πλινθοδοµής, τα οποία θα 


συνδεθούν εσωτερικά µε   


� η κατασκευή της εσωτερικής οπτοπλινθοδοµής ως κάποιο ύψος και την 


αποµάκρυνση του νωπού συνδετικού κονιάµατος από την εσωτερική, προς το 


διάκενο, επιφάνεια της, 
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� η τοποθέτηση των πλακών του θερµοµονωτικού προϊόντος πάχους σύµφωνα µε τη 


µελέτη θερµοµόνωσης σε επαφή µε την εσωτερική τοιχοποιία και αφήνοντας ένα 


µικρό διάκενο εφόσον αυτό είναι εφικτό, 


� η εν συνεχεία πλήρωση του διακένου µε κατάλληλο υλικό, ώστε να µην παραµείνει 


κανένα κενό, 


� η κατασκευή διαζώµατος (σενάζ) στο ενδιάµεσο ύψος της τοιχοποιίας για λόγους 


αντισεισµικής συµπεριφοράς και 


� τέλος η τοποθέτηση θερµοµονωτικής λωρίδας, ισοδύναµου τύπου FIBRANxps 


ETICS BT στην εξωτερική παρειά του διαζώµατος (σενάζ) πάχους ίσου µε αυτό των  


 θερµοµονωτικών πλακών στο µέσο της τοιχοποιίας. 


 


7.2. Εξωτερική Θερµοµόνωση 


 


Κατασκευή σύνθετου συστήµατος πλήρους εξωτερικής θερµοµόνωσης κελύφους κτιρίου , 


στηθαίου δώµατος και δαπέδων και οροφής αρχιτεκτονικών προεξοχών (erker) µε πλάκες, 


ισοδυνάµου τύπου FIBRANxps ETICS GF.  


Τα απαιτούµενα υλικά και οι εργασίες εφαρµογής τους σε στρώσεις είναι οι ακόλουθες: 


� Το υπόστρωµα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό και το σύστηµα εξωτερικής 


θερµοµόνωσης εφαρµόζεται απευθείας πάνω σε τούβλο ή σκυρόδεµα. 


� Τοποθετείται οδηγός εκκίνησης/στήριξης, όσο δυνατόν χαµηλότερα γίνεται π.χ. 


5mm από το έδαφος, ο οποίος θα πρέπει να σφραγιστεί µε κορδόνι αρµών και 


µαστίχα. Για την σωστή κατακορύφωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 


να γίνει σωστή τοποθέτηση του οδηγού στήριξης και του νήµατος στάθµης και να 


γίνεται χρήση αλφαδιού στην εκάστοτε πλάκα. 


� Παρασκευάζετα ινοπλισµένη κόλλα  ειδική για την επικόλληση θερµοµονωτικών 


πλακών µε βάση το τσιµέντο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 


� Σε µη οµαλό υπόστρωµα η κόλλα θα πρέπει να εφαρµόζεται περιµετρικά και στο 


κέντρο της επιφάνειας της µονωτικής πλάκας µέχρι πάχους 3cm. Σε τοιχοποιία 


ευθύγραµµη µπορεί να εφαρµοστεί και µε οδοντωτή σπάτουλα σε όλη την 


επιφάνεια της πλάκας σε πάχος 1cm. 


� Οι θερµονωτικές  πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη θα έχουν πιστοποίηση CE 


κατά ΕΝ 13164 θα είναι µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,038 


W/(mK)σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ ,πάχους 0,10m ,τραχιάς 


(γκοφρέ) επιφάνειας για την καλύτερη εφαρµογή κονιαµάτων και συγκολλητικών 


ουσιών και θα επικολλούνται οριζόντια στην τοιχοποιία σε διάταξη πλέγµατος.Στην 







ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΑΤ ΄ΕΠ ΕΚΤΑΣΗ  ΣΧΟΛ ΙΚΟΥ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  


4
Ο Υ


 ∆ΗΜΟΤ Ι ΚΟΥ  ΣΧΟΛΕ Ι ΟΥ  ΣΤΗ  ∆ΕΛΦΩΝ  1 5 0  


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


18 


περίπτωση που υπάρχουν κενά ανάµεσα στις πλάκες θα πρέπει να αρµολογηθούν 


µε αφρό πολυουρεθάνης χαµηλής διόγκωσης. 


� Σε περίπτωση που υπάρχουν στρογγυλάδες στο κτίριο θα πρέπει να κοπεί το 


θερµοµονωτικό υλικό σε λωρίδες εφόσον η ακτίνα της στρογγυλάδας θα είναι 


µεγάλη και τα κενά να γεµίσουνε µε αφρό πολυουρεθάνης. Εάν υπάρχει µικρότερη 


ακτίνα αρκεί να κοπεί η πλάκα σε σχήµα V και να γεµίσει το ενδιάµεσο κενό πάλι µε 


πολυουρεθάνη χαµηλής διόγκωσης. 


� Έπειτα τοποθετούνται γαλβανιζέ βύσµατα ειδικά για θερµοµόνωση κτιρίων για την 


µηχανική υποβοήθηση στήριξης των πλακών περιµετρικά (6 βύσµατα / m2) µε 


αύξηση του αριθµού τους στις γωνίες του κτιρίου λόγω αυξηµένης ανεµοπιέσης και 


κίνδυνο αποκόλλησης (κάρφωµα γίνεται ~ 20cm από το γωνία του κτιρίου). Τα 


βύσµατα θα πρέπει να µπουν στα σηµεία όπου υπάρχει κόλλα κάτω από την πλάκα. 


Τα σηµεία αυτά εντοπίζονται εύκολα χτυπώντας την πλάκα µε το χέρι. Το βάθος 


αγκύρωσης των βυσµάτων αναφέρεται στο τελευταίο µέρος του βύσµατος, η ακίδα 


δεν θα πρέπει να σκίσει το βύσµα, αλλά να κάνει διόγκωση. Η διάτρηση του 


τοιχώµατος θα πρέπει να γίνει χωρίς κρούση για να µην τραυµατιστεί η κόλλα και 


τουλάχιστον µία ηµέρα µετά την επικόλληση των θερµοµονωτικών πλακών στο 


υπόστρωµα. Το βύσµα µπαίνει πατώντας το µε το χέρι ή µε σφυρί χτυπώντας την 


καρφίδα µε ένα µόνο χτύπηµα µε σκοπό να αποφευχθούν οι κρούσεις. 


� Εν συνεχεία, παρασκευάζεται η ίδια ινοπλισµένη κόλλα και εφαρµόζεται το προϊόν 


µε π.χ. οδοντωτή σπάτουλα Νο10 ή No8 αφήνοντας έτσι κόλλα σε πάχος περίπου 3 


- 5mm σε όλη την επιφάνεια για να µπορέσει να βυθιστεί το υαλόπλεγµα µέσα της. 


� Στη συνέχεια και ενώ η κόλλα είναι νωπή, τοποθετείται το υαλόπλεγµα 5 x 5 mm µε 


βάρος 160 gr/m2 σε όλη την επιφάνεια της πλάκας.  Είναι σηµαντικό το ένα φύλλο 


υαλοπλέγµατος να εφαρµόζεται κατακόρυφα και να αλληλοεπικαλυφθεί µε το 


επόµενο κατά 10 cm περίπου προσθέτοντας αυτή την φορά επιπλέον ινοπλισµένη 


κόλλα στα σηµεία που θα χρειαστεί ώστε να καλυφθεί πλήρως. Στις βάσεις του 


κτιρίου θα πρέπει να εφαρµόζουµε υαλόπλεγµα 0,30 cm σε οριζόντιες λωρίδες 


ταυτόχρονα µε το υπόλοιπο πλέγµα. 


� Στις γωνιές του κτιρίου θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικά γωνιόκρανα PVC µε 


πλέγµα 5 x 5mm και διαστάσεως 10 x 10cm για επιπλέον προστασία. Η τοποθέτηση 


γίνεται µε την ίδια ινοπλισµένη κόλλα . Η χρήση του αλφαδιού κρίνεται απαραίτητη 


για την σωστή ευθυγράµµιση. 


� Οι εργασίες εφαρµογής της τελικής στρώσης επιχρίσµατος, του ακρυλικού και 


έγχρωµου σοβά , θα πρέπει να γίνουν αναλόγως των καιρικών συνθηκών εφόσον η 


κόλλα έχει πάρει τις συρρικνώσεις της.  Το υπόστρωµα θα πρέπει να είναι επίπεδο, 
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καθαρό και απαλλαγµένο από τυχόν σκόνη για να δεχτεί τον σοβά, µια ελαφρά 


διαβροχή µε καθαρό νερό συνιστάται. Αν απαιτηθεί από την Επίβλεψη επιπλέον 


αστάρωµα της επιφάνειας, ανάλογα µε την απόχρωση και κοκκοµετρία του σοβά 


που θα επιλεχθεί θα γίνε µε ειδικό αστάρι προεργασίας πριν τον σοβά, ώστε να 


αναδειχθεί το τελικό αποτέλεσµα.  


� Ο ακρυλικός σοβάς ετοιµάζεται µε καλή ανάδευση του περιεχοµένου του δοχείου.Ο 


σοβάς αυτός θα είναι ένας έγχρωµος, ελαστοµερής και διεισδυτικός  σε µορφή 


πάστας, έτοιµος προς χρήση,µε αντοχές σε ψύξη και θέρµανση σύµφωνα και µε 


δυνατότητα  επιλογής απόχρωσης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το επίχρισµα θα 


είναι σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1794/Β/28-08-2009 ) η οποία καθιστά 


υποχρεωτική την σήµανση CE του υλικού "Επιχρίσµατα τοιχοποιίας" (σχετική 


εγκύκλιος 20/02-10-2009 του ΥΠΕΧΩ∆Ε). Ο σοβάς θα πρέπει να είναι 100% 


αδιάβροχος,κατάλληλος για κτίρια εκτεθειµένα σε έντονες καιρικές συνθήκες, όπως 


µεγάλες αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας, υγρασία, αλµύρα κτλ. ώστε να να 


παραδίδεται τελικά επιφάνεια βαµµένη µε χρώµα ανεξίτηλο στον χρόνο, χωρίς τον 


φόβο ρηγµατώσεων.  


  Τα εργαλεία που θα χρειαστούν για την εφαρµογή του σοβά είναι πλαστικό 


φραγκόφτυαρο και µυστρί για την εφαρµογή του υλικού στον τοίχο, µακριά 


σπάτουλα ξυσίµατος για το άπλωµα, τριβίδι από φελιζόλ για το φινίρισµα, σκληρό 


πλαστικό τριβίδι για το φινίρισµα.  


� Μετά την εφαρµογή του σοβά σε πάχος όσο της επιλεγίσας µέγιστης κοκκοµετρίας , 


θα υπάρχει ένα ικανό χρονικό διάστηµα αναµονής για να "τραβήξει" και να µπορεί ο 


σοβάς να δεχτεί το τελικό φινίρισµα του µε τα τριβίδια από φελιζόλ και σκληρό 


πλαστικό και να δώσει στην συνέχεια την χαρακτηριστική "γραφιάτο" όψη του.  


� Η ινοπλισµένη κόλλα καθώς και ο ακρυλικός σοβάς τελικής στρώσης µπορούν να 


εφαρµοστούν µε χρήση ειδικής µηχανής για γρηγορότερη εφαρµογή και µικρότερες 


καταναλώσεις. 


� Αρµοί διαστολής θα είναι περίπου 50 m2 τυφλού τοίχου. 


 Σηµειώνεται ότι στις θέσεις των ανοιγµάτων (ανωκάσια, λαµπάδες) και µέχρι την 


ψευδόκασα η θερµοπρόσοψη έχει πάχος 5cm, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.  


 
 
 
 
 
 







ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΑΤ ΄ΕΠ ΕΚΤΑΣΗ  ΣΧΟΛ ΙΚΟΥ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  


4
Ο Υ


 ∆ΗΜΟΤ Ι ΚΟΥ  ΣΧΟΛΕ Ι ΟΥ  ΣΤΗ  ∆ΕΛΦΩΝ  1 5 0  


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


20 


8. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 


8.1. Επιχρίσµατα µαρµαροκονίας 


 
 Θα επιχρισθούν όλες οι εσωτερικές οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες 


σκυροδέµατος και πλινθών εκτός από εκείνες που θα καλυφθούν µε κεραµικά 


πλακίδια ή άλλου είδους επένδυση ή θα παραµείνουν ανεπίχριστες (εµφανή µπετά), 


χρωµατιζόµενες κατάλληλα. 


 Tα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι τριπτά µαρµαροκονιάµατος και τελικά θα 


σπατουλαρισθούν ή θα βαφούν µε υδροδιαλυτά χρώµατα (στις οροφές). 


 ΠPΩTH ΣTPΩΣH (πεταχτό) πάχους 6 χιλ. θα γίνει µε λεπτόρευστο τσιµεντοκονίαµα 


αναλογίας 450 χλγρ. τσιµέντου για κάθε µ3 κονιάµατος χονδρόκοκκη άµµο και θα 


καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια. 


 ∆EYTEPH ΣTPΩΣH (λάσπωµα) θα χρησιµοποιηθεί ασβεστοκονίαµα µε αναλογία σε 


όγκο 1 µέρους πολτού ασβέστη σε κάθε 2,5 µέρη µεσόκκοκης άµµου 3 χλγρ. και µε 


προσθήκη 150 χλγρ. κοινού τσιµέντου για κάθε µ3 κονιάµατος. 


 H επιφάνεια της δεύτερης στρώσης διαµορφώνεται τελείως κατακόρυφη και 


επίπεδη µε τη βοήθεια οδηγών ανά µέτρο. Tο κενό των οδηγών πληρούται µε 


κονίαµα. Aν το πάχος του λασπώµατος υπερβαίνει το 1,5 εκ. τότε η στρώση 


εκτελείται σε δύο φάσεις. 


 H επιφάνεια της στρώσης αυτής θα χαρακτεί πριν από την σκλήρυνση της µε 


οδοντωτό εργαλείο σε οριζόντιες γραµµές για την καλύτερη πρόσφυση της 


επόµενης στρώσης. 


 Πάχος της δεύτερης στρώσης 14 χλστ. περίπου. 


 TPITH ΣTPΩΣH (αστάρωµα µέτριο και ψιλό):  Θα χρησιµοποιηθεί 


ασβεστοµαρµαροκονίαµα µε αναλογία σε όγκο, 1 µέρους πολτού ασβέστη σε κάθε 


2 µέρη µαρµαρόσκονη και µε προσθήκη 150 χλγρ. κοινό τσιµέντο για κάθε µ3 


κονιάµατος.  


 H τελική επιφάνεια του επιχρίσµατος θα υποστεί επεξεργασία  µε το τριβίδι.Πάχος 


της τρίτης στρώσης 6 χλστ. περίπου. 


 Mετά την τελική στρώση θα ακολουθήσει σπατουλάρισµα όπου προβλέπεται στον 


πίνακα τελειωµάτων. 


 
8.2. Εξωτερικά επιχρίσµατα 


 
Τα εξωτερικά επιχρίσµατα της εξωτερικής θερµοµόνωσης κατασκευάζονται όπως 


περιγράφονται στο κεφάλαιο της θερµοµόνωσης. 
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Στις θέσεις επαφής συνεπίπεδων ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέµατος και 


επιχρισµάτων διαµορφώνεται είδος σκοτίας τριγωνικής διατοµής. Η µία πλευρά του 


τριγώνου είναι η φαλτσογωνία του σκυροδέµατος και η άλλη διαµορφώνεται στο 


επίχρισµα συµµετρικά, µε πλανισµένο και λαδωµένο πηχάκι αναλόγου διατοµής. 


 


9. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
 
9.1  Μαρµάρινο ∆άπεδο 


 
 Μαρµάρινο δάπεδο στις θέσεις που φαίνονται στους πίνακες τελειωµάτων. 


 Το µαρµάρινο δάπεδο αποτελείται από: 


� Ισοµεγέθεις πλάκες λευκού µαρµάρου Βεροίας, πάχους 3cm, διαστάσεων 60Χ60εκ. 


τοποθετούµενες σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος. Αρµολόγηµα µε λευκό ή κοινό 


τσιµέντο σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης.  Αρµοί πλάτους 5χλστ.   


� Η τελική επιφάνεια των µαρµάρων θα εµποτιστεί µε διαφανή σιλικόνη δαπέδων για 


φυσικούς λίθους σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστού της σιλικόνης.  


� Το σοβατεπί των χώρων προβλέπεται από µάρµαρο αντίστοιχο της επίστρωσης. 


 
9.2. Επιστρώσεις κλιµακοστασίων µε µάρµαρο 
 


� Eπενδύσεις βαθµίδων και ριχτιών κλιµακοστασίων µε µάρµαρο προελεύσεως 


Βεροίας  χρώµατος λευκού ή έγχρωµου, πάχος πατηµάτων 4 εκ, µετώπων 2 


εκ. 


 Tα “πατήµατα” θα τοποθετούνται κολυµβητά µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:4 


των 450 Kg τσιµέντου, ή ένθετα σε µεταλλικό σκελετό στις περιπτώσεις των 


µεταλλικών κλιµακοστασίων.  


 Σε µικρή απόσταση από τις ακµές των πατηµάτων θα τοποθετούνται αντιολισθικές 


ελαστικές ταινίες σε ειδικά διαµορφωµένη σκοτία ή άλλου είδους υποδοχή του 


πατήµατος.  


 Oι µαρµάρινες επενδύσεις των βαθµίδων θα λειοτριφθούν και θα στιλβωθούν στην 


εντέλεια χωρίς επιφανειακή στίλβωση αλλά µόνο µε µηχανικό τρόπο. 


� Oρθογωνικά σκαλοµέρια, πάχους 2 εκ (σε τοίχους ανεπίχριστου 


σκυροδέµατος, πάχους 1 εκ. έως 1.5 εκ. το πολύ) , πάντως όλα ισοπαχή και 
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τοποθετηµένα κολλητά µε ειδική κόλλα της έγκρισης της Επίβλεψης και 


ύψους 7 εκ. Eξοχή από επιχρισµένο τοίχο 0,5, εκ. 


� Eπιστρώσεις πλατυσκάλων µε ισοµεγέθεις, τυποποιηµένες πλάκες 60X30X3 ή 


40/40/2 ή 40/20/3 ή και συνδυασµού τους. 


 
9.3. Επιστρώσεις άλλων στοιχείων µε µάρµαρο 
 


 Γενικά για τις επιστρώσεις αυτές θα χρησιµοποιηθεί λευκό µάρµαρο προελεύσεως 


Βεροίας  πάχους 2 εκ. 


� Σοβατεπιά (περιζώµατα), πάχους 2 εκ ή 1.5 εκ. ( σε περίπτωση ανεπίχριστου 


σκυροδέµατος) ελάχιστου µήκους 1.00 µ. Eξοχή από επιχρισµένο τοίχο 0,5, 


εκ. 


� Eπιστρώσεις ποδιών παραθύρων και φεγγιτών πάχους 2 εκ, εξεχουσών προς 


τα έξω, κατά 3 εκ µε εγκοπή ποταµού στην κάτω επιφάνεια, πλάτους 3 χλστ. 


Για µήκη έως και 2.00 µ. ποδιές µονοκόµατες ως προς το µήκος.  Για 


µεγαλύτερα µήκη τρία κοµµάτια, µήκους α/ 2 το µεσαίο και 6α/ 4 τα ακραία, 


όπου α το συνολικό µήκος ποδιάς.   


 Στο πλάτος οι ποδιές δεν είναι µονοκόµατες γενικά και αποτελούνται από δύο 


επιµήκη τεµάχια (εσωτερικό-εξωτερικό) κοληµµένα στα σόκορά τους µε ειδική 


κόλλα µαρµάρων. Tο εσωτερικό τεµάχιο είναι οριζόντιο, το εξωτερικό πολύ λίγο 


κεκλιµένο, για να φεύγουν, τα νερά (2%-3%). O επιµήκης αρµός της κόλλησης 


καλύπτεται από το κατωκάσι του κουφώµατος. 


� Eπιστρώσεις στηθαίων και πεζουλιών, πάχους 2 εκ µε πολύ µικρή κλίση (2-


3%) και προεξοχή προς το εσωτερικό του χώρου και εγκοπή ποταµού για 


την απορροή των νερών.  Mεγάλα µήκη τεµαχίων άνω του 1,5 µέτρου. 


 Για τις επιστρώσεις στηθαίων γενικά πάχους 2 εκ. και πλάτους πάνω από 20 εκ., 


επιβάλλεται συγκόλληση των µαρµάρων αφενός µε τους διαχωριστικούς τοίχους µε 


ισχυρή και κατάλληλη κόλλα (π.χ. βινυλικής βάσης) απαγορευµένης της χρήσης 


σπατουλαρίσµατος του αρµού µε λευκό τσιµέντο. Σε τυχόν γωνίες οι πλάκες θα 


λοξοτέµνονται κατά γωνία 45 . 


� Kατώφλια, πάχους 3 εκ. στη θέση θυρών και εξωθυρών γενικά προς εξώστη, 


πλάτους όσο και το πλάτος της κάσας.   
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H τοποθέτηση όλων των µαρµάρων που θα είναι όπως αναφέρθηκε  θα γίνει µε 


τσιµεντοκονίαµα 450 Kgr. τσιµέντου (1:4).  


Στις επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέµατος θα κολληθούν µε την προαναφερθείσα ειδική 


κόλλα, αφού προηγουµένως η επιφάνεια λειανθεί και καταστεί επίπεδη. 


 
9.4.  Ειδικά σκληρά δάπεδα 


 
Προβλέπεται στους χώρους που αναφέρονται στον πίνακα τελειωµάτων χώρων. 


Το βιοµηχανικό τελείωµα δαπέδου αποτελείται από: 


-υγροµονωτική στρώση από αριάνι τσιµεντοειδούς τύπου THOROSEAL ή VANDEX ή 


ισοδυνάµου εγκεκριµένου 2,50-3,0χλγρ/µ2 επί της πλάκας σκυροδέµατος. 


-βιοµηχανικό δάπεδο από σκυρόδεµα µε ελαφρύ οπλισµό και σκληρυντική πρόσµιξη, 


συνολικού πάχους 6εκ. 


-βαφή µε εποξειδική ρητίνη. 


Το σοβατεπί των χώρων προβλέπεται από τσιµεντοκονία. 


 
 


9.5. Πλαστικά δάπεδα 


 
Προβλέπεται στους χώρους που αναφέρονται στον πίνακα τελειωµάτων χώρων. 


Tο δάπεδο στους χώρους των γραφείων θα επιστρωθεί µε ειδικό αντιολισθηρό και 


αντιηχητικό δάπεδο µε βάση ρητίνες (λινόλεουµ) πάνω σε υπόστρωµα από τσιµεντοκονία.   


Tο δάπεδο αυτό είναι απο οµοιογενή οργανικά φυσικά προιόντα µε αντιβακτηριδιακή 


δράση άκαυστα, αντιστατικά και υποαλεργικά. Aποτελείται  απο λάδι  λιναρόσπορου, 


ρετσίνι, ρινίσµατα ξύλου και φελού και ορυκτές χρωστικές ουσίες που συµπιέζονται πάνω 


σε στρώµα φυσικής γιούτας. 


Tοποθετείται σε λωρίδες και θα είναι τύπου LINOSOM SOMMER συµπαγούς υφής πάχους 2 


χιλ. που θα θερµοκοληθούν πάνω στο στεγνό και καθαρό δάπεδο από τσιµεντοκονία. 


H επίστρωση θα γίνεται πάντα προς µία κατεύθυνση. Tα φύλλα θα κολληθούν µε ειδική 


κόλλα πάχους 0,4 χιλ. και θα διαστρωθούν µε την βοήθεια δαπεδοστρωτήρα. 


Θα γίνει θερµοκόλληση των αρµών µε συµβατά κορδόνια και ειδικό µηχάνηµα.  


H επιφάνεια του υποστρώµατος και ειδικά οι αρµοί σπατουλάρονται µε ειδικούς στόκους 


δαπέδου για την εξοµάλυνσή τους και ακολουθεί το κόλληµα σε καθαρή επιφάνεια χωρίς 
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υγρασία, ρωγµές ή άλλα ελαττώµατα µε ειδική κόλλα (τύπος roll coll) σε αναλογία 


σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού, της έγκρισης της Επίβλεψης, σε όλη την 


επιφάνεια δαπέδου.  


H συναρµογή των στρώσεων µεταξύ των θα είναι απολύτως τέλεια και κατα το δυνατόν 


αφανής. 


H τελική στάθµη δαπέδου θα είναι ίδια µε την στάθµη των παρακείµενων χώρων. 


Το σοβατεπί των χώρων θα είναι ξύλινο. 


 
9.6.  Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια  


 
Πρόκειται για επένδυση µε πλακίδια για υγρούς χώρους (ντους κλπ.). 


Απαιτείται υδατοστεγής µόνωση ως εξής: 


η επεξεργασία των τοίχων µέχρι την οροφή θα πρέπει να γίνει µε µια υδατοστεγή στρώση 


µε βάση τσιµέντου τύπου THOROSEAL, VANDEX ή εγκεκριµένου ισοδυνάµου, 2,5-


3,0χλγµ/µ². 


Επένδυση µε πλακίδια κεραµικά εφυαλωµένα λευκά ή έγχρωµα ενδεικτικών διαστάσεων 


11,5Χ24εκ. τύπου FILKERAM - JOHNSON ή  ισοδύναµης σειράς µε υπόστρωµα 


τσιµεντοκονίας 450χλγρ. τσιµέντου εκτός των περιπτώσεων τσιµεντοσανίδων όπου η 


τοποθέτηση θα γίνει µε κόλλα. 


Αρµολόγηµα τραβηχτό µε τσιµέντο λευκού χρώµατος και επεξεργασία των αρµών µε 


στεγανωτικό υλικό πληρώσεως. 


Στεγανωτική λωρίδα τύπου SIKADUR COMBIFLEX ή ισοδύναµης προβλέπεται στην 


συµβολή τοίχων και δαπέδων καθώς και σφράγιση µε ελαστικό στεγανωτικό υλικό. 


Το πλάτος των αρµών θα αντιστοιχεί στο πλάτος του αρµού των πλακιδίων δαπέδου ώστε 


να υπάρχει σύµπτωση των αρµών. 


 
9.7.   Υπερυψωµένο ∆άπεδο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.  
 
Το σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου ύψους 50cm περιλαµβάνει τον µεταλλικό σκελετό 


και την επένδυση-επίστρωση µε δάπεδο Laminate. 


Ο µεταλλικός σκελετός αποτελείται από γαλβανισµένους στυλίσκους, χάλυβα STI, 


ρυθµιζόµενου ύψους 50 εκ. και από γαλβανισµένες διαδοκίδες 18x28x18 από χάλυβα ST3 


U type. Η επένδυση-επίστρωση µε δάπεδο Laminate αποτελείται από πλάκες µοριοσανίδας 
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υψηλής πυκνότητας (720kg/m3), διαστάσεων 60x60 εκ. και πάχους 38 χιλ. µε άνω 


επικάλυψη laminate και κάτω φύλλο αλουµινίου 0,05mm, ισοδύναµου τύπου Topfloor 


GT40. Η περίµετρος θα είναι από άκαυστο ABS για προστασία από υγρασία και µηχανικές 


φθορές. 


Το σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει την φέρουσα ικανότητα που 


προβλέπεται από την µελέτη, να εξασφαλίζει ευχερή αφαίρεση της επικάλυψης (σε 


περίπτωση απαίτησης εκ των υστέρων κατά την λειτουργία του σχολείου π.χ τυχόν 


διέλευση δικτύων), θα  είναι άκαυστο και θα παρέχει πλήρη ηχοµόνωση.  


Oι πλάκες τοποθετούνται πάνω στο µεταλλικό σκελετό σε ειδικές θέσεις υποδοχής και το 


σοβατεπί θα κολληθεί ή βιδωθεί µόνο στον τοίχο ώστε να µη εµποδίζει τις διαστολές του 


δαπέδου. 


Ο χώρος που θα γίνει η τοποθέτηση πρέπει να έχει θερµοκρασία πάνω από 18 βαθµούς και 


σχετική υγρασία 50-60% και να µην εξαερίζεται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης. 


 
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 
10.1. Παράθυρα Αλουµινίου 


 


Τα εξωτερικά κουφώµατα του κτιρίου θα είναι γενικά από προφίλ αλουµινίου 


ηλεκτροστατικής βαφής και θα φέρουν διπλούς θερµοηχοµονωτικούς υαλοπίνακες. Θα 


προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι από κατάλληλη σειρά 


διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας. 


Το πάχος της ηλεκτροστατικής βαφής των προφίλ θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 


75µm και η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο βαφείο κατά Qualicoat. Το 


κράµα αλουµινίου των προφίλ είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του κράµατος 


συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε το ΕΝ 755-3. 


Η παραγωγός εταιρεία των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory 


Production Control) από επίσηµο φορέα πιστοποίησης. 


Τα ανοίγµατα του κτιρίου αποτελούνται από συνδυασµό συροµένων και ανοιγοµένων 


συστηµάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση – υδατοστεγάνωση 


και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου, ενδεικτικών σειρών ή ισοδυνάµου: 







ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΑΤ ΄ΕΠ ΕΚΤΑΣΗ  ΣΧΟΛ ΙΚΟΥ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  


4
Ο Υ


 ∆ΗΜΟΤ Ι ΚΟΥ  ΣΧΟΛΕ Ι ΟΥ  ΣΤΗ  ∆ΕΛΦΩΝ  1 5 0  


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


26 


ALUMIL S450 µε απλή κύλιση για τα συρόµενα και ALUMIL M11000 για τα ανοιγόµενα, 


τους φεγγίτες και τις πόρτες εισόδου. 


Η σύνδεση του συρόµενου συστήµατος µε τους άνωθεν φεγγίτες (σταθεροί ή 


ανακλινόµενοι) γίνεται µέσω ειδικού θερµοµονωτικού προφίλ – σωλήνα ώστε να 


επιτυγχάνεται η µέγιστη θερµοµόνωση της συνολικής κατασκευής. Προβλέπονται  


απορροές των όµβριων υδάτων µέσω ειδικών οπών που τα οδηγούν εκτός του 


κουφώµατος. Ειδικές πλαστικές τάπες καλύπτουν τα σηµεία των οπών απορροών που 


βρίσκονται σε εµφανή σηµεία. 


Το ορατό ύψος του φύλλου του συροµένου θα είναι 86mm ενώ το αντίστοιχο πλάτος του 


θα είναι 45mm. Στο πάνω µέρος του συροµένου τοποθετείται ειδικό προφίλ 


νεροσταλάκτης που απαγορεύει την είσοδο όµβριων υδάτων στο εσωτερικό του 


κουφώµατος. Η επαλληλία των συρόµενων φύλλων του κουφώµατος επιτυγχάνεται µε 


ειδικούς γάτζους πολυαµιδίου, λάστιχα και βουρτσάκια, το δε εµφανές πλάτος αλουµινίου 


στην επαλληλία των δύο φύλλων είναι 95,5mm. Τα ελαστικά παρεµβύσµατα είναι 


κατασκευασµένα από υλικό EPDM και το βασικό πολυαµίδιο του φύλλου του συροµένου 


θα πρέπει να έχει µήκος 32mm ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή θερµοµόνωση. Ο 


οδηγός του συροµένου συστήµατος έχει πλάτος πατήµατος 114,5mm ενώ το εµφανές 


ύψος του οδηγού (από την εσωτερική πλευρά) είναι 45mm. 


Το πάτηµα της κάσας των φεγγιτών είναι πλάτους 62,5mm και η στεγάνωση των  


ανακλινόµενων φεγγιτών επιτυγχάνεται µε την χρήση 3 επιπέδων ελαστικών. Το κεντρικό 


ελαστικό είναι πολυθάλαµο EPDM και εφαρµόζει πάνω από το πολυαµίδιο της κάσας ενώ 


το κάτω µέρος του πολυαµιδίου της θερµοµόνωσης του φύλλου εφάπτεται στο φτερό του 


κεντρικού ελαστικού (στην κλειστή θέση) ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή 


αεροστεγάνωση και υδατοστεγάνωση. Το εµφανές ύψος της κάσας του φεγγίτη (από την 


εξωτερική πλευρά) θα είναι 58mm ενώ το αντίστοιχο ύψος του φύλλου 33mm. Στο 


εσωτερικό πηχάκι υάλωσης τοποθετείται ειδικό λάστιχο «κουρτίνα» που βελτιώνει τις 


θερµοµονωτικές ιδιότητες του συστήµατος. Τα προφίλ κάσας και φύλλου θα είναι 


συνεπίπεδα από την εξωτερική τους πλευρά 


Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σειρών αλουµινίου θα πρέπει να πληρούν κατ’ελάχιστον τις 


παρακάτω προδιαγραφές και να συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά. Έτσι : 


Α. Για τα συρόµενα ενδεικτικού τύπου ALUMIL S450 ή ισοδυνάµου: 
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Θερµοµόνωση διατοµών αλουµινίου Uf από 3,4 έως 4,4 W/m2K 


Αεροστεγανότητα επιπέδου Class 3, µε αεροδιαφυγή όχι µεγαλύτερη από 6,65m3/hm και 


όχι επίσης µεγαλύτερη από 21,5m3/hm2 σε στατική πίεση 600Pa 


Υδατοστεγανότητα επιπέδου 5Β 


Αντοχή σε ανεµοπίεση επιπέδου C3 


Β. Για τα σταθερά / ανοιγόµενα ενδεικτικού τύπου τύπου ALUMIL M11000 ή ισοδυνάµου: 


Θερµοµόνωση διατοµών αλουµινίου Uf από 2,3 έως 2,9 W/m2K 


Αεροστεγανότητα επιπέδου Class 4, µε αεροδιαφυγή όχι µεγαλύτερη από 0,71m3/hm και 


όχι επίσης µεγαλύτερη από 2,18m3/hm2 σε στατική πίεση 600Pa 


Υδατοστεγανότητα επιπέδου 9A 


Αντοχή σε ανεµοπίεση επιπέδου C5 


Οι συνολικοί συντελεστές θερµοµόνωσης Uw προκύπτουν σύµφωνα µε τα προφίλ των 


σχεδίων λεπτοµερειών και σε συνδυασµό µε τον συντελεστή θερµοµόνωσης των 


υαλοπινάκων Ug.Το υαλοστάσιο θα είναι σε όλα τα ανοίγµατα 5+12+(4+4),ενώ ο 


συντελεστής Ug λαµβάνεται Ug=1,4W/m2K και αντιστοιχεί σε ενεργειακό υαλοπίνακα µε 


πλήρωση Argon. 


 
10.2. Θύρες πρεσσαριστές µε µεταλλική κάσα 


 
Πρεσσαριστές επίπεδες πόρτες µε σιδηρές κάσες, µε πάχος φύλλου ελάχιστο 40χλστ., µε 


σκελετό από λευκή ξυλεία διατοµής 50Χ32χλστ., και ενίσχυση από συµπαγές ξύλο στις 


θέσεις κλειδαριάς και µεντεσέδων, και εσωτερικό γέµισµα από µισοχάρακτους πηχίσκους 


διαστάσεων 32Χ8χλστ. ανά 45χλστ.  


Επεξεργασία Επιφανειών: 


Αµφότερες οι πλευρές θα είναι τελειωµένες µε κόντρα-πλακέ πάχους 4χλστ. επενδεδυµένο 


µε φορµάικα πάχους 1χλστ. Ο χρωµατισµός θα είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες της 


Επίβλεψης Τα πλαϊνά θα επενδυθούν µε πηχάκι οξυάς λουστραρισµένο. 


Στο κάτω µέρος της πόρτας εσωτερικά και εσωτερικά τοποθετείται µεταλλική φάσα 


προστασίας αλουµινίου 20 εκατοστά. 


Οι πόρτες θα είναι τύπου Θ3/Θ4/Θ5 και αναφέρονται έτσι στους πίνακες και τα σχέδια. Θα 


απαιτηθούν διάφορα µεγέθη, ανάλογα µε τη χρήση του χώρου. Τα εξαρτήµατα για τις 


πόρτες περιγράφονται χωριστά. 
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Τα εξαρτήµατα για τις πόρτες αυτές περιγράφονται χωριστά. 


 
10.3. Σιδερένιες Πόρτες 


 
Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά οι σιδηρές πόρτες χωρίς ειδικές ιδιότητες αντοχής 


σε φωτιά, θα είναι διπλού πετσώµατος µε συνολικό πάχος 53χλστ. ενώ το κάθε φύλλο 


επένδυσης θα αποτελείται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5χλστ. Μεταξύ των δύο 


φύλλων θα υπάρχει γέµισµα από ορυκτές ίνες. Θα υπάρχουν "πατούρες" στις 3 πλευρές 


του φύλλου. 


Οπου απαιτείται θα υπάρχουν περσίδες για τον αερισµό των χώρων ή φεγγίτες για την 


εξασφάλιση οπτικής επικοινωνίας µεταξύ των χώρων. 


Οι κάσες θα είναι χαλύβδινες πάχους 1,5χλστ. σε σχήµα και µορφή σύµφωνα µε τα σχέδια. 


 
10.4. Σιδερένιες Πυράντοχες Πόρτες 


 
Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι πόρτες µε αντοχή στη φωτιά θα είναι διπλού 


πετσώµατος µε συνολικό πάχος 53χλστ. µε φύλλα επένδυσης από λαµαρίνα DKP πάχους 


1,5χλστ µε σιδερένιο πλαίσιο ενίσχυσης και µε γέµισµα από θερµοµονωτικές ορυκτές ίνες, 


ικανού βάρους ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη πυραντίσταση (Τ30-Τ60-Τ90). 


Εφόσον απαιτείται θα έχουν φεγγίτη µε πυράντοχο τζάµι. 


Οι κάσες θα είναι στραντζαριστές διατοµής "Ζ", και κατά τα άλλα όπως και αυτές για τις 


πόρτες χωρίς ειδική αντοχή κατά της φωτιάς. 


Οι σιδηρές πόρτες θα είναι τύπου Θ1/Θ2/Θ6 και αναφέρονται έτσι στους πίνακες και τα 


σχέδια. Θα απαιτηθούν διάφορα µεγέθη, ανάλογα µε τη χρήση του χώρου. Τα εξαρτήµατα 


για τις πόρτες περιγράφονται χωριστά. 


 
10.5. Εξαρτήµατα 
 
10.5.1 Μεντεσέδες 


Οι µεντεσέδες θα είναι από επιχριωµένο χάλυβα διπλές ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα. 


Θα υπάρχουν 3 µεντεσέδες για κάθε θυρόφυλλο, µε 8 φρεζαριστές βίδες στον κάθε 


µεντεσέ. 


 
10.5.2 Συστήµατα αυτόµατου κλεισίµατος πόρτας 
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Τα συστήµατα αυτοµάτου κλεισίµατος των πορτών θα είναι στερεωµένα στην επιφάνεια 


της πόρτας και θα είναι τελειωµένα µε αλουµίνιο σε σατινέ ανοδική οξείδωση. Η όλη 


στερέωση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 


 
10.5.3 Κλειδαριές και µάνταλα 


Οι κλειδαριές και τα µάνταλα θα είναι χωνευτά µέσα στις πόρτες εκτός εάν έχει καθορισθεί 


διαφορετικά.  Οι κλειδαριές, για τις δίφυλλες πόρτες που τοποθετούνται στις κάθετες 


συναντώµενες πλευρές κάθε θυρόφυλλου θα είναι ραµποτέ και θα έχουν επίσης ραµποτέ 


πρόσθιες πλάκες.  Οι πρόσθιες αυτές πλάκες όλων των κλειδαριών θα είναι από 


ανοξείδωτο χάλυβα.  


Τα χωνευτά µάνταλα θα είναι κατακορύφου τύπου, ύψους 102χλστ µε σταµπαρισµένη 


χαλύβδινη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. 


Οι χωνευτές κλειδαριές θα είναι κατακορύφου τύπου, ύψους 102χλστ, µε τρεις µοχλούς 


κλειδώµατος, µε σταµπαρισµένη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. 


 
10.5.4 Χειρολαβές 


Οι χειρολαβές τύπου µοχλού θα έχουν σχήµα "U" µε κυκλική διατοµή διαµέτρου 23χλστ. Η 


αντίστοιχη πλάκα θα έχει διαστάσεις 154χλστ.Χ165χλστ. µε στρογγυλεµένες γωνίες. Το 


υλικό της χειρολαβής θα είναι πλαστικό ή µέταλλο. 


 
10.5.5 Πλάκες προστατευτικές 


Οι πλάκες προσόψεως θα είναι από αλουµίνιο κατάλληλου µεγέθους µε ενσωµατωµένη 


οπή κλειδιού. 


Οι πλάκες προσόψεως θα στερεώνονται µε χωνευτές σταυρωτές βίδες που θα 


προµηθεύσει ο κατασκευαστής της πλάκας. 


 
10.5.6 Πλάκες στο κάτω µέρος της πόρτας 


Οι πλάκες στο κάτω µέρος της πόρτας που θα προστατεύουν την πόρτα από κτυπήµατα 


ποδιών, θα είναι από αλουµίνιο, πάχους 2χλστ. 


Οι πλάκες αυτές θα είναι στερεωµένες µε χωνευτές σταυρωτές βίδες που θα προµηθεύσει 


ο κατασκευαστής της πλάκας. 
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10.5.7 Στοπ πορτών 


Τα stop των πορτών θα είναι στερεωµένα στο δάπεδο, θα έχουν πυρήνα από ελαστικό και 


εξωτερικά τελείωµα όπως αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή. 


 
10.5.8 Εξαρτήµατα για απλές πόρτες 


Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες: 


- χωνευτή κλειδαριά από ανοξείδωτο χάλυβα 


- πλήρες πόµολο µορφής U πλαστικό ή µεταλλικό µε διάµετρο 23χλστ. µε ροζέτα 


κλειδιού για κλειδαριά ασφαλείας 


- τρεις πορταδέλλες για πόρτες µέχρι 70kg βάρος ανά φύλλο 


- κλειδί ασφαλείας διπλής όψεως γενικού συστήµατος (masters key) 


- όλες τις πλάκες στηρίξεως, ηλεκτροκολληµένα κυπριά κλπ. 


- αυτόµατο µηχανισµό επαναφοράς 


 
10.5.9  
 
Προβλέπονται στην πόρτα του χώρου υγιενής των αναπήρων και στο τοίχο εντός του 


χώρου και αποτελούνται από: 
- ορειχάλκινο σωλήνα επιχρωµιωµένο Φ 25 χλστ. µε φλάντζες 76 χλστ. 


- στερέωση στους τοίχους µε µεταλλικά βύσµατα και στριφώνια και στην πόρτα µε 


ξυλόβιδες . 


 
10.5.10 Εξαρτήµατα για µεταλλικές πόρτες  


 


O Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες: 


- πορταδέλλα ελευθέρου πίρου από ανοξείδωτο χάλυβα  


- χωνευτή κλειδαριά µεταλλικής πόρτας, µε δύο στροφές που να µπορεί να δεχθεί 


κύλινδρο ασφαλείας 


- πλήρες πόµολο µορφής U 23χλστ διαµέτρου µε ροζέτα για κλειδί ασφαλείας και 


αφανείς ενώσεις. 


- κλειδί ασφαλείας 2 όψεων για γενικό σύστηµα κλειδαριών (masters key) 


- εξάρτηµα για σταµάτηµα και κράτηµα πόρτας φτιαγµένο από αλουµίνιο, το  


- άγγιστρο φτιαγµένο από συνθετικό υλικό και τα εσωτερικά τµήµατα από  


- γαλβανισµένο σίδηρο 
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- αυτόµατο µηχανισµό επαναφοράς. 


 
10.5.11 Εξαρτήµατα για πυράντοχες πόρτες 


 


Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες : 


- µεντεσέδες από χάλυβα επιχρωµιοµένο για πόρτες πυροπροστασίας που 


λειτουργούν µε ελεύθερους πίρους. 


- χωνευτή κλειδαριά για µεταλλικές πόρτες σύµφωνα µε το DIN 18250/µέρος 1ο,για 


πόρτες πυροπροστασίας µε κλειδαριά ασφαλείας 


- σύνολο πόµολου, πλαστικού, µε πόµολο από την µία πλευρά µορφής U και 


διαµέτρου 23χλστ µε ροζέτες και από την άλλη πλευρά σταθερή λαβή, για κλειδαριά 


ασφαλείας µε αφανείς ενώσεις. 


- κλειδαριά ασφαλείας για γενικό σύστηµα (masters key), η κλειδαριά θα λειτουργεί 


από την µία πλευρά, από την άλλη θα υπάρχει µικρό πόµολο, κατά τα άλλα θα 


ακολουθήσει τις προδιαγραφές της διπλής όψεως κλειδαριάς ασφαλείας. 


- σύρτη µε πόµολο από γαλβανισµένο χάλυβα, µε ράβδους 13χλστ. για πόρτες µέχρις 


220εκ. ύψος. 


- υδραυλικό µηχανισµό επαναφοράς πόρτας 


- κρυφό αυτόµατο οδηγό επαναφοράς. 


- σύστηµα αυτοµάτου κλεισίµατος πυράντοχης πόρτας που θα είναι στερεωµένο στην 


επιφάνεια της πόρτας. Η όλη στερέωση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 


κατασκευαστού του µηχανισµού. 


Το σύστηµα αυτόµατου κλεισίµατος της πόρτας θα ενεργοποιείται µέσω αισθητηρίου, µε 


την έναρξη της φωτιάς ή την εµφάνιση καπνού. 


- οι πυράντοχες πόρτες θα έχουν µπάρα πανικού από την πλευρά της κίνησης προς 


την έξοδο διαφυγής. 


 
11. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα τοποθετούνται δίδυµοι υαλοπίνακες µε διάκενο 


µεταξύ τους. Οι εσωτερικοί υαλοπίνακες, θα είναι  πάχους 6mm. 


Όσον αφορά τους εξωτερικούς υαλοπίνακες των διδύµων, αυτοί θα είναι τύπου 
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LAMINATED (αντικλεπτικοί σάντουιτς) αποτελούµενοι από δύο υαλοπίνακες, πάχους 3mm, 


ο καθένας µε ενδιάµεση ειδική µεµβράνη, πάχους 0,76mm. 


Τοποθέτηση είτε µε ειδικές κουµπωτές διατοµές από ανοδειωµένο αλουµίνιο, είτε από 


ειδικές ελαστικές διατοµές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώµα γκρίζο. 


Πίεση συγκράτησης του υαλοπίνακα όχι µικρότερη από 0,3kg/cm2. Κόψιµο στις γωνίες 


κατά 45ο στο µισό του πλάτους τους. 


Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κλπ, σχήµατος Π και έχει διαστάσεις 


µεγαλύτερες από 1,00 Χ 0,50m, θα εδράζεται σε δύο µικρά τακάκια από µολυβδόφυλλο, 


πάχους τουλάχιστον 3mm. 


 
12. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
 
12.1.Πλακίδια πορσελάνης 


 
Πρόκειται για επένδυση µε πλακίδια για υγρούς χώρους (ντους κλπ.). 


Απαιτείται υδατοστεγής µόνωση ως εξής: 


η επεξεργασία των τοίχων µέχρι την οροφή θα πρέπει να γίνει µε µια υδατοστεγή στρώση 


µε βάση τσιµέντου τύπου THOROSEAL, VANDEX ή εγκεκριµένου ισοδυνάµου, 2,5 


3,0χλγµ/µ². 


Επένδυση µε πλακίδια κεραµικά εφυαλωµένα λευκά ή έγχρωµα ενδεικτικών διαστάσεων 


11,5Χ24εκ. τύπου FILKERAM - JOHNSON ή  ισοδύναµης σειράς µε υπόστρωµα 


τσιµεντοκονίας 450χλγρ. τσιµέντου εκτός των περιπτώσεων τσιµεντοσανίδων όπου η 


τοποθέτηση θα γίνει µε κόλλα.Αρµολόγηµα τραβηχτό µε τσιµέντο λευκού χρώµατος και 


επεξεργασία των αρµών µε στεγανωτικό υλικό πληρώσεως.Στεγανωτική λωρίδα τύπου 


SIKADUR COMBIFLEX ή ισοδύναµης προβλέπεται στην συµβολή τοίχων και δαπέδων 


καθώς και σφράγιση µε ελαστικό στεγανωτικό υλικό. 


Το πλάτος των αρµών θα αντιστοιχεί στο πλάτος του αρµού των πλακιδίων δαπέδου ώστε 


να υπάρχει σύµπτωση των αρµών. 


 


12.2.Εξωτερική Ξύλινη Επένδυση 
 
Τα πάνελ της ξύλινης επένδυσης της πρόσοψης του κτιρίου είναι υψηλής πυκνότητας µε 
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πυρήνα θερµοσκληρυµένης συνθετικής ρητίνης κυψελωτών ινών. Το τελείωµα (φινίρισµα) των 


πάνελ αποτελείται από άριστο φυσικό καπλαµά πάχους 1mm µε πρόσθετη επεξεργασία 


ακρυλικού φιλµ ειδικής σύνθεσης, που φραζεί όλους τους πόρους της ρητίνης µε την οποία 


έχει εµποτιστεί ο φυσικός καπλαµάς καθιστώνας έτσι το πάνελ αυτοπλενόµενο, ώστε να µην 


υπάρχουν πόροι ή ανάγλυφη επιφάνεια για να εισέλθει η σκόνη και οι υγροί λεκέδες. Η ρητίνη 


αυτή θα εξασφαλίζει την πλήρη ανθυγρότητα αλλά και την σταθερότητα των χρωµάτων της 


επένδυσης κατά την έκθεσή της σε UV ακτινοβολία. Τα πάνελ θα διέπονται από τα παρακάτω 


χαρακτηριστικά: 


• Η επιφάνεια θα είναι λεία semi mat και το ειδικό βάρος 1,40 kg/dm3 κατά NF 51005. 


• H υγροαπορρόφηση θα είναι <2% σε 72h/20o C. 


•  Η µηχανική αντοχή σε θραύση θα είναι 170 MPa κατά ISO 178 και σε στατική κάµψη 


120 Mpa κατά ISO 178. 


•  Η ελαστικότητα Module θα είναι 11.000 Mpa κατά ISO 178 και σε κάµψη 9.000 Mpa 


κατά ISO 178. 


•  Ο δείκτης πυραντίστασης είναι κατηγορίας M2 σύµφωνα µε το UNE 23727 & NF P 


92507 ή κατηγορίας Μ1 σύµφωνα µε το UNE 23727. 


Η ανάρτηση των πάνελ θα γίνει επί πλαισιωτού µεταλλικού σκελετού από γαλβανισµένες 


διατοµές 40Χ40 ή 60Χ40, ο οποίος στερεώνεται πάνω σε πλαίσιο από µεταλλικές κοιλοδικούς 


100x100x3mm ποιότητας χάλυβα S235 µέγιστης οριζόντιας και κατακόρυφης απόστασης 3m. 


Ενδιάµεσα τοποθετείται ανά 1,5m οριζόντια τραβέρσα ίδιας διατοµής. Το πλαίσιο αυτό 


στηρίζεται σε κάνναβο από εγκάρσιες µεταλλικές κοιλοδοκούς 100x100x3mm ποιότητας 


χάλυβα S235 µήκους 20cm, οι οποίες λειτουργούν ως πρόβολοι και βιδώνονται επί του 


φέροντα οργανισµού του κτιρίου (οπλισµένο σκυρόδεµα) µέσω µεταλλικών ελασµάτων 


(λαπάτσες) 300x300x10mm µε χηµικά βύσµατα. Το σχέδιο στερέωσης του πάνελ βρίσκεται 


στα σχέδια της Υπηρεσίας.  


Τα πάνελ, πάχους 8mm, στερεώνονται επί του µεταλλικού σκελετού µε εµφανείς γαλβανιζέ 


αυτοδιάτρητες ανοξείδωτες βίδες, το κεφάλι των οποίων είναι βαµµένο µε ηλεκτροστατική 


βαφή σε χρώµα όµοιο του πάνελ. Η διάµετρος των οπών, που γίνονται στα πάνελ θα πρέπει να 


είναι 3mm µεγαλύτερες από τη διάµετρο του βύσµατος στερέωσης. 
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13. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
13.1 Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίων 


 


Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλα τα κιγκλιδώµατα των κλιµακοστασίων στους χώρους που 


φαίνονται στα σχέδια. Τα κιγκλιδώµατα θα κατασκευασθούν και εγκατασταθούν σύµφωνα 


µε τις δοθείσες ρυθµίσεις. 


Τα κιγκλιδώµατα και οι χειρολισθήρες των κλιµακοστασίων θα είναι χαλύβδινα. Θα 


προβλεφθούν ικανοποιητικές κατασκευές αγκύρωσης των στηρίξεων αποτελούµενες από 


χαλύβδινη βάση τοποθετηµένη εντός του σκυροδέµατος και ηλεκτροκοληµµένη µε τους 


χαλύβδινους σωληνοειδείς πυρήνες που έχουν ελάχιστη διάµετρο 50χλ. Οι ορθοστάτες του 


κιγκλιδώµατος θα έχουν διάµετρο περίπου 60χλστ. 


Οι κεκλιµένες και οι οριζόντιες σωλήνες στο άνω µέρος των κιγκλιδωµάτων θα έχουν 


ελάχιστη διάµετρο 60χλστ και θα ηλεκτροσυγκολληθούν στους ορθοστάτες. Ολες οι 


ηλεκτροσυγκολλήσεις πρέπει να τριφθούν κατάλληλα ώστε να γίνουν οµαλές. Στοιχεία µε 


κακή επεξεργασία θα αντικαθιστώνται µε εντολή της Επίβλεψης. 


Οι ενδιάµεσες σωληνώσεις των κιγκλιδωµάτων θα έχουν ελάχιστη διάµετρο 33χλστ. Θα 


προβλεφθούν 3 ενδιάµεσες σωληνώσεις και µία στο άνω µέρος του κιγκλιδώµατος. Η 


Επίβλεψη είναι δυνατόν να εγκρίνει εναλλακτικά συστήµατα κιγκλιδωµάτων, εφ' όσον 


συµφωνούν µε τις δοθείσες προδιαγραφές και τους τρέχοντες κανονισµούς ασφαλείας 


συµπεριλαµβανοµένων και όλων των καταλλήλων απαιτήσεων των θεσµών ασφαλείας. 


Οι διαστάσεις των κιγκλιδωµάτων των κλιµακοστασίων πρέπει να συµφωνούν γενικώς µε 


αυτές που υπάρχουν στα σχέδια. 


Τα κιγκλιδώµατα θα βάφονται µε αντισκωριακή βαφή µετά από την κατασκευή τους και 


όταν τοποθετηθούν θα βαφούν σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. (Ρ6, παράγραφος 


12.3.1) σύµφωνα µε την επιλογή της Επίβλεψης. 


Κουπαστές στηθαίων, κλιµακοστασίων και εξωστών καθώς και προστατευτικά παραθύρων. 


θα τοποθετηθούν πάνω  από το συµπαγές στηθαίο έτσι ώστε το συνολικό ύψος από το 


δάπεδο ή την ακµή της βαθµίδας να είναι 1,10m. Στις ακµές των στηθαίων θα 


τοποθετηθούν φαλτσογωνιές. 


Η σύνδεση των τεµαχίων γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί επιµεληµένο 


τρόχισµα, ώστε οι συνδέσεις να µη διακρίνονται. 
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14. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
14.1. Αρµοί διαστολής ανωδοµής κτιρίων 


� Οι αρµοί διαστολής έχουν συνήθως πλάτος 5cm ή σε κάθε περίπτωση όσο 
προβλέπεται στα σχέδια της µελέτης. 
� Για τη διαµόρφωση των αρµών χρησιµοποιούνται συνήθως πλάκες διογκωµένης 
πολυστερίνης 8-10kg/m3 ή και άλλου είδους υλικά πλήρωσης αρµών (π.χ. ELEXEL 
κλπ). 
� Οι αρµοί στεγανώνονται µε ειδική ασφαλτική µαστίχα, για κάθε περίπτωση, της 
έγκρισης της Υπηρεσίας, µε την οποία γεµίζονται σε βάθος τουλάχιστον 3cm. 
� Η επικάλυψη των εξωτερικών κατακόρυφων αρµών γίνεται µε φύλλο λαµαρίνας 
γαλβανισµένης, πάχους 1mm στραντζαρισµένης σε σχήµα Λ. τα χείλη του Λ 
βιδώνονται µε ορειχάλκινες ή γαλβανισµένες ξυλόβιδες, στρογγυλοκέφαλες, Νο 
24/30 µε ανάλογες ροδέλες και βύσµατα ανά 30cm, εκατέρωθεν του αρµού. Πριν 
από την τοποθέτηση τα χείλη του Λ αλείφονται µε λεπτό στρώµα πλαστικού 
στόκου για τη στεγανοποίηση µεταξύ λαµαρίνας και επιφάνειας τοίχου. 
Χρωµατισµός στην απόχρωση των τοίχων, αφού γίνει προεργασία κατάλληλη της 
προς βαφή γαλβανισµένης επιφάνειας, για να µην ξεφλουδίσει το χρώµα (ειδικό 
αστάρι). 
� Η επικάλυψη εξωτερικού αρµού µεταξύ κατακόρυφου τοίχου και οριζοντίου 
επιφανείας γίνεται µε γωνιακό τεµάχιο γαλβανισµένης λαµαρίνας 1mm, πλευράς 
10cm. Στερέωση και επάλειψη µε πλαστικό στόκο, όπως προηγούµενα, στην 
κατακόρυφη µόνο επιφάνεια. 
� Οι αρµοί διαστολής κτιρίων, στις θέσεις πατωµάτων – δαπέδων επικαλύπτονται 
αποκλειστικά µε ειδικές βιοµηχανοποιηµένες λυόµενες αρθρωτές κατασκευές, της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. Προηγείται στεγάνωση του αρµού που γυρίζει και στους 
κατακόρυφους τοίχους στα άκρα του αρµού, σε ύψος 7cm. 
� Οι εσωτερικοί αρµοί διαστολής κτιρίων στις θέσεις τοίχων και ορόφων, 
επικαλύπτονται ανάλογα µε ειδικές βιοµηχανοποιηµένες κουµπωτές κατασκευές, 
διατοµής Τα, πλάτους τουλάχιστον 7cm, από ανοδειωµένο αλουµίνιο της έγκρισης 
της Υπηρεσίας. 


 
14.2 Αρµοί διαστολής κτιρίων σε υπόγειους χώρους 


Οι αρµοί διαστολής κτιρίων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους 
στεγανώνονται µε ειδικές ταινίες από νεοπρένιο ή PVC. Οι ταινίες έχουν σωληνωτή 
διατοµής στο κέντρο τους και Τ στα άκρα τους. Τοποθετούνται στον ξυλότυπο, στο 
κέντρο του πάχους του τοιχείου όπου εγκιβωτίζεται η µία διατοµή Τ, ενώ η άλλη 
στο γειτονικό τοιχείο. Η σωληνωτή διατοµή βρίσκεται ελεύθερη στο κέντρο του 
πλάτους του αρµού για να παραλαµβάνει τις συστοδιαστολές. Οι ταινίες 
συγκολλούνται στις ενώσεις τους µε ειδικό, ηλεκτρικά θερµαινόµενο εργαλείο, 
δηµιουργούν µια στεγανή ταινία που περιβάλλει τοίχους και πάτωµα. Επικάλυψη 
αρµών όπως παραπάνω για δάπεδα-πατώµατα και τοίχους. 
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15. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ 
 
15.1 Βατό αντεστραµµένο δώµα 


 


Για τη θερµοµόνωση του βατού αντεστραµµένου δώµατος επιλέχθηκε βάσει των 


 απαιτήσεων που θέτει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. ένα σύνθετο θερµοµονωτικό πλακίδιο αποτελούµενο 


από εξηλασµένη πολυστερίνη και επικολληµένα κεραµικά πλακίδια πλήρους υάλωσης, 


ισοδυνάµου τύπου FIBRANxps 300-D, κατάλληλο για την κατασκευή αντεστραµµένου 


βατού δώµατος. Το κεραµικό πλακίδιο είναι κατηγορίας 4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14411 και 


συνοδεύεται µε δήλωση συµµόρφωσης CE και έχει διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου 


– D. Ο δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία του λευκού πλακιδίου είναι SRI 


= 83. 


Η κατασκευή ενός αντεστραµµένου δώµατος µε το ανώτερο θερµοµονωτικό προϊόν 


ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 


� η δηµιουργία στρώσης κλίσεων 2% µε περλιτόδεµα στην πλάκα του δώµατος και 


την τοποθέτηση υδρορροών για την απορροή των όµβριων υδάτων, 


� η διάστρωση ασφαλτικού γαλακτώµατος ως αστάρι µετά την ξήρανση του 


περλιτοδέµατος, 


� η τοποθέτηση της στεγανοποιητικής στρώσης, η οποία αποτελείται από ασφαλτικές 


µεµβράνες (ασφαλτόπανα), των οποίων οι ραφές πρέπει να είναι πολύ καλά 


εξοµαλυµένες, 


� η εναπόθεση των πλακών του θερµοµονωτικού προϊόντος, οι οποίες πρέπει να 


τοποθετούνται σε επίπεδες και καθαρές επιφάνειες σε µια πρώτη σειρά αρχίζοντας 


από την περίµετρο και ταιριάζοντας τις ειδικές πατούρες ώστε να βελτιώνεται η 


σταθερότητα και η βατότητα του δώµατος, 


� η αρµολόγηση περιµετρικά του δώµατος στη συµβολή µε τα στηθαία και τους 


τοίχους, όπως επίσης και στους αρµούς διαστολής που προκύπτουν για µεγάλες 


επιφάνειες, η οποία γίνεται µε ελαστική µαστίχη, ισοδυνάµου τύπου ECOSEALANT 


και 


� τέλος η αρµολόγηση όλων των υπόλοιπων αρµών µε τον τσιµεντοειδή αρµόστοκο 


δύο συστατικών. 
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16. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
 
16.1.  Στέγαστρο Εισόδου 


 


Το µεταλλικό στέγαστρο θα έχει  διαστάσεις 6,60µ Χ 2,00µ και θα είναι ηλεκτροστατικά 


βαµµένο αποτελούµενο από : 


Α. Τον φορέα στήριξης της επικάλυψης ο οποίος θα είναι βιοµηχανοποιηµένος και 


θα αποτελείται από: 


1.Έξι(6)εξωτερικά µπράτσα τραπεζοειδούς διατοµής από ανοδιωµένο αλουµίνιο 


διαστάσεων 1305(ύψος)x347(βάση µεγάλη) x43 (βάση µικρή)χιλ., 


2.Έξι(6)µεταλλικές κάθετες στηρίξεις κολώνας αιθρίου ύψους 347 χιλ διατοµής Τ, 


3.Τρείς(3)ανά µπράτσο µεταλλικές οριζόντιες στηρίξεις επικάλυψης αιθρίου  διατοµής Τ, 


4.Κολώνες πλάτους 55,00 mm και ύψους 147 mm και 


5.Oριζόντιες τραβέρσες πλάτους 55,00 mm και ύψους 82 mm. 


Τα δοµικά αυτά στοιχεία θα έχουν διατοµές αλουµινίου σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 


, θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένες σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο Qualicoat και 


συνδεδεµένες µεταξύ τους µε ειδικά εξαρτήµατα αλουµινίου. Η στήριξη του στεγάστρου θα 


γίνει µε ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα τα οποία θα τοποθετηθούν κάτω από κάθε κάθετη 


κολώνα αλουµινίου.  


Τα εξωτερικά µπράτσα (6) τεµάχια , θα είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο , χρώµατος RAL 


MAT. Το αλουµίνιο θα είναι κράµα Αλουµινίου AlMgSi 0,5F22 (6060) βάσει DIN 1748 


βάσει του προτύπου EN AW 6060, χρώµατος RAL MAT .Η κατασκευή θα βιδωθεί  µε 


ειδικές βίδες ανοξείδωτες σε δοµικά στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µε ιδιαίτερη 


προσοχή κατά την διάτρηση της εξωτερικής θερµοπρόσοψης . 


Β. Την επικάλυψη του στεγάστρου που θα γίνει µε πολυκαρβονικό φύλλο µασίφ 


(συµπαγούς) συνολικού πάχους 5χιλ., τυποποιηµένων διαστάσεων ,χρώµατος οπάλ 


(γαλακτερό) το οποίο θα παρέχει φυσικό φωτισµό, σκίαση (µπλοκάρισµα της υπεριώδους 


ακτινοβολίας κατά 100%) και θα διαθέτει επιπλέον φίλτρο ανάκλασης της θερµότητας ή θα 


είναι ενσωµατωµένο εξ' αρχής από την κατασκευή του.  


Επίσης το όλο σύστηµα θα διαθέτει πλήρη στεγάνωση (προστασία από την βροχή ) µε την 


τοποθέτηση λάστιχων στεγάνωσης τύπου EPDM και σύστηµα απορροής των οµβρίων 


υδάτων ενσωµατωµένο στην κατασκευή. 
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Ο συντελεστής θερµοπερατότητας της επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον KR=2,5 w/(m2.k) 


κατά DIN 52619 και κατηγορίας Gruppe 2,1 κατά DIN 4108. 


Επίσης θα διαθέτει θερµοδιακοπή η οποία θα είναι από πολυαµίδιο 25,4 mm. 


Το  µεταλλικό αυτό στέγαστρο για να θεωρηθεί ως πλήρως αποπερατούµενη κατασκευή 


(δηλ. να είναι σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση ), θα πρέπει (κατά το στάδιο 


παραγωγής , συναρµολόγησης και τελικής ενσωµάτωσης όλων των συντιθέµενων 


δοµικών στοιχείων) να έχουν ενσωµατωθεί όλα εκείνα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά 


κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης 


αρµών , αλληλοεπικάλυψης φύλλων, ήλων διάτρησης κλπ. 


Τέλος τα µεταλλικά δοµικά υλικά του στεγάστρου οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα 


ισχύοντα Εθνικά ή ελλείψει αυτών Ευρωπαϊκά πρότυπα και βάσει των αναφεροµένων 


στην Π.Ε.ΤΕ.Π (Προσωρινή Εθνική ΤΕχνική Προδιαγραφή ) µε αριθµό 03.05.02.01 


Εκδοχή 28/12/2005 ΄΄Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα΄΄ (βρίσκεται σε 


προσωρινή διαδικασία επεξεργασίας και δεν έχει µέχρι σήµερα υποχρεωτική ισχύ αλλά 


µόνο συµβουλευτική ισχύ). 


 
17. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 
 
17.1. Ψευδοροφές γυψοσανίδας 


 


Για τις ψευδοροφές γυψοσανίδας οι σχετικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα  µε το 


ΣEΠ EΛOT 1296. 


Oι ψευδοροφές αυτές αποτελούνται απο πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ 


στερεωµένες σε αφανή µεταλλικό σκελετό γαλβανισµένο που αναρτάται απο την οροφή 


µε ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα (ντίζες) ανάρτησης ρυµιζοµένου ύψους που 


τοποθετούνται περίπου ανα 1 µ. πάνω στον πρωτεύοντα σκελετό. 


Θα χρησιµοποιηθούν ψευδοροφές γυψοσανίδας µε µεταλλικό σκελετό ανάρτησης µη 


ορατό, και θυρίδες επίσκεψης όπου η ψευδοροφή είναι τελείως κλειστή. Oλες  οι 


γυψοσανίδες θα είναι τύπου KNAUF. 


Oι γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν σε οριζόντια θέση ή µε κλίση ανάλογα µε το σχέδιο της 


ψευδοροφής.  


H στήριξη των γυψοσανίδων γίνεται σε σκελετό απο στραντζαριστά προφίλ γαλβανιζέ 


σχήµατος U πάχους 0,6 χιλ. που τοποθετούνται σε αποστάσεις 60 εκ. µεταξύ τους ( 
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δευτερεύων σκελετός)  και στερεώνονται  κάθετα σε πρωτεύοντα  σκελετό απο τις ίδιες 


διατοµές .  


Πάνω στον δευτερεύοντα σκελετό βιδώνονται οι πλάκες γυψοσανίδας  πάχους 12,5 χιλ. Oι 


γυψοσανίδες θα βιδώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην παραµορφώνονται.  Kατά την 


τοποθέτησή τους θα πιέζονται πάνω στο σκελετό στήριξης. 


Oι ενώσεις των γυψοσανίδων καλύπτονται µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία και στοκάρονται 


µε πλαστικό στόκο ή µε µε αστάρι κατάλληλο για τη βαφή που ακολουθεί.  


Oι αρµοί των γυψοσανίδων θα βρίσκονται πάντα επάνω στους δευτερεύοντες οδηγούς. 


Στις γωνίες συνάντησης των γυψοσανίδων τοποθετείται ειδικό γωνιόκρανο πριν το 


στοκάρισµα. 


Στις θέσεις που προβλέπεται η τοποθέτηση χωνευτών επιµήκων φωτιστικών ή στοµίων 


κλιµατισµού θα τοποθετούνται εγκάρσιοι οδηγοί ώστε να δηµιουργούνται οι κατάλληλες 


υποδοχές για το σκοπό αυτό. 


 


18. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
18.1. Γενικά 
 
� Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατιστούν, καθαρίζονται και τρίβονται, αρχικά µε 


πατόχαρτο οι τοίχοι, µε γυαλόχαρτο τα ξύλινα και µε σµυριδόχαρτο τα σιδερένια. 


� Κατά κανόνα χρησιµοποιούνται έτοιµες κωδικοποιηµένες αποχρώσεις χρωµάτων 


δειγµατολογίων και υλικά αναγνωρισµένων για την ποιότητα τους εργοστασίων. 


� Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρµοστούν ανήκει αποκλειστικά στον 


Μελετητή Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 


 
18.2. Χρωµατισµοί τοίχων – οροφών κ.λ.π. 
 
Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωµατίζονται µε ψυχροπλαστικά χρώµατα, κατάλληλα για επιφάνειες 


αλκαλικές, όπως το σκυρόδεµα και τα κονιάµατα. 


Οι εσωτερικοί τοίχοι, εκτός αποθηκών, λεβητοστασίου, µηχανοστασίου κ.λ.π. θα 


χρωµατιστούν µε πλαστικά χρώµατα σ’ όλο το ύψος τους, προηγουµένου 


σπατουλαρίσµατος. Στόκος σπατουλαρίσµατος µε λινέλαιο (όχι κόλλα). ∆ύο ή 


περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώµατος µέχρι πλήρους καλύψεως. Οι τοίχοι 


αποθηκών κ.λ.π. καθώς και όλες οι οροφές θα υδροχρωµατιστούν µε υδρόχρωµα τσίγκου 


και κόλλας ή πρώτης ύλης πλαστικού (αντί κόλλας). 
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Χρωµατισµός µε RELIEF εφόσον και όπου προβλέπονται από τη µελέτη. 


 
18.3. Χρωµατισµός µεταλλικών επιφανειών 
 
Προηγείται καθαρισµός µε σπάτουλα και συρµατόβουρτσα. 


Ακολουθεί πρώτη επίστρωση µε αντισκωριακό µίνιο και στη συνέχεια δεύτερη στρώση 


µινίου διαφορετικής όµως απόχρωσης. 


Επακολουθούν δύο στρώσεις ντουκοχρώµατος που διαφέρουν λίγο στην απόχρωση. Σε 


περίπτωση χρωµατισµού µε ντούκο, µεταξύ των δύο στρώσεων ελαφρό τρίψιµο µε 


ντουκόχαρτο και ξεσκόνισµα. 


Στις γαλβανισµένες επιφάνειες αντί µινίου εφαρµόζονται δύο στρώσεις ειδικών PRIMER 


που εξασφαλίζουν πρόσφυση στην γαλβανισµένη επιφάνεια. 


Χρήση χρωµάτων πυρανθεκτικών σε µεταλλικές επιφάνειες λεβητοστασίων, σε τρεις 


στρώσεις, αφού προηγηθεί τρίψιµο, αποσκωρίαση, µινιάρισµα κ.λ.π. 


Όλα τα παραπάνω χρώµατα θα πρέπει να είναι οικολογικά και να φέρουν την αντίστοιχη 


πιστοποίηση. 


 
19. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
19.1 Χωµάτινο ∆άπεδο (Βάση µε οικολογικό σταθεροποιητή) 
 
To χωµάτινο δάπεδο παρασκευάζεται από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου 


τύπου µε µέγιστο κόκκο d<10mm κοκκοµετρικής διαβάθµισης, που κείται µεταξύ των 


οριακών καµπυλών (άνω και κάτω) του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος, συµπυκνωµένη σε 


ποσοστό ανώτερο του 85%, την σκόνη του οικολογικού σταθεροποιητή σε αναλογία 0,6% 


κατά βάρους αδρανών (κ.β.α.) και την προσθήκη νερού σε ποσοστό 14% κ.β.α.. Είναι 


σταθερό, υδατοπερατό, και δίνει την ακριβή όψη µονοπατιού µε την φερόµενη υλη στην 


επιφάνεια 1-3mm. Ο οικολογικός σταθεροποιητής είναι ένα απολύτως φυσικό φυτικό 


προϊόν υλικό (8063-16-9 Psyllium) σε µορφή σκόνης (παιπάλης).  


Χαρακτηριστικά του οικολογικού σταθεροποιητή (σκόνης) είναι τα παρακάτω : 


• Φυσικό υλικό (psyllium, δηλαδή κάκτος, 100% φυτικό υλικό (ανήκει στον 


8063-16-9 κωδικό εισαγωγής) µε απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής 2004/278/ΕΚ 


όπου δεν απαιτείται ειδικά έγγραφα φυτοπροστασίας. Είναι 100% οικολογικό όχι 


απλά φιλικό προς το περιβάλλον 


• ∆ιαλυτότητα: Αδιάλυτο στο νερό. Όποτε δεν εισχωρεί στον υδροφόρο ορίζοντα 


ούτε τον εµποτίζει και δεν έχει καµία επίδραση στο περιβάλλον 


• Περιεκτικότητα σε σταθερά 100% 


• ∆εν περιέχει αλλά πρόσθετα όπως σόδα, κόλλες κλπ 
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• ∆εν περιέχει συγκολλητικά στοιχεία , είναι φυσικό φυτικό συγκολλητικό 


• Τοξικότητα 0% και αναφλεξιµότητα 0% 


• ∆εν έχει σηµείο βρασµού  


• Υδατοπερατότητα. (Ci ) συντελεστής  K10 [m/s] 5.3*10 στην -5 Βαθµός 


υδατοπερατότητας  l/hr/m2  128 


• Εµφάνιση: Πορώδες υδατοπερατό µε ελάχιστη χαλαρή κοκκοµετρία στην 


επιφάνεια 1-3mm  όπως τα φυσικά µονοπάτια και χωµάτινες επιφάνειες για να 


δείχνει φυσικό 


• ∆εν περιέχει ενζυµα , που σηµαίνει ότι δεν υποδοµείται µετά από κάποιο χρονικό 


διάστηµα λόγο ηλίου 


• ∆εν επιτρέπει την φυτική ανάπτυξη (εφόσον συµπυκνωθεί κατάλληλα) 


• Αντοχή: 1200 psi (αναπτυσσόµενη δύναµη σε λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα όταν 


η άσφαλτος έχει 300-400 psi ) 


• ∆εν απαιτεί αρµούς συστολής διαστολής  


• ∆εν περιέχει καµία χηµική ουσία ούτε τσιµέντο  


• ∆εν λασπώνει παραµένει σκληρό, συµπαγές και µετά την διαβροχή του µε νερό  


• Κάνει διαχείριση νερού, δηλαδή αφού στεγνώσει αρχικά για να πάρει τις αντοχές 


του (1  έως και 6 ηµέρες καλοκαίρι) κατόπιν εφόσον βραχεί απορροφά ένα µέρος 


του νερού χωρίς να χάνει την σκληρή δοµή του και το υπόλοιπο το απορρέει 


(αποστράγγιση καλή) και αυτό που απορρόφησε το αποδίδει στο έδαφος σιγά-σιγά 


έως και δεκαπέντε ηµέρες  


• ∆εν επηρεάζεται από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου έτσι δεν χάνει την συνοχή 


του και δεν αυξάνει την θερµοκρασία του περιβάλλοντος  


• Επισκευάζεται πλήρως και απλά προσθέτουµε µίγµα άµµου στο µέρος της 


καταστροφής, ποτίζουµε , συµπυκνώνουµε , τέλος πλήρη συγκόλληση χωρίς 


αρµούς , πρόσθετα, η διαφοροποίηση χρώµατος και αντοχής 


• ∆εν απαιτεί κανένα ειδικό µέτρο προστασίας για την υγεία, αποθήκευση, 


αποκοµιδή, απόρριψη, εφαρµογής κλπ  


• Aντοχή στην επιφανειακή τριβή  ts in KN/m2  87,3  


• ∆ιάρκεια ζωής 20-25 έτη 


• Oυδέτερο Ph  


Το µίγµα µε τον οικολογικό σταθεροποιητή τοποθετείται πάνω σε στρώση στράγγισης 


οδοστρώµατος (Π.Τ.Π. Ο - 155), πάχους περίπου 10cm. 
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19.2.  Στρώση  Εξωτερικού Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης  
 


Για την στρώση εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης απαιτείται η εφαρµογή δύο 


στρώσεων χυτών υλικών, όπως περιγράφονται στο άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\79.12.02. Ως 


υπόστρωµα τοποθετείται υλικό ακρυλικής βάσης δύο συστατικών (ακρυλική και ασφαλτική 


ρητίνη). 


Το υλικό που χρησιµοποιείται ως υπόστρωµα είναι χυτό και αυτοεπιπεδούµενο 


(ισοδυνάµου τύπου Elastosport 853) και έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 


Το υλικό του υποστρώµατος εφαρµόζεται µόνο σε στεγνές επιφάνειες, προστατευµένες 


από ανερχόµενες υγρασίες και απαλλαγµένες από υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, 


όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Η επιτυχία στην εφαρµογή εξαρτάται από την σωστή 


προετοιµασία της υπάρχουσας υπόβασης και την εφαρµογή του υλικού, οπότε γίνεται 


σχολαστικός, στεγνός καθαρισµός της επιφάνειας από σκόνες, σαθρά υπολείµµατα µε 


απορροφητική σκούπα και ρακλέτα. Για τη σωστή πρόσφυση του υλικού εφαρµόζεται 


στην επιφάνεια της υπόβασης ειδική συγκολλητική ρητίνη ως αστάρι σε µία ή 


περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια κορεστεί. Όταν το αστάρι αρχίσει να 


στεγνώνει εφαρµόζεται το υλικό του υποστρώµατος για την σφράγιση των πόρων της 


αρχικής επιφανείας, το οποίο αποτελείται από το συστατικό Α (ρητίνη) και το συστατικό Β 


(αδρανή). Η ανάµιξη των συστατικών γίνεται µε την πρόσθεση του Β (αδρανή) στο Α 


(υγρό) και το µίγµα εφαρµόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα µε το 


επιθυµητό πάχος και την αδρότητα της αρχικής επιφάνειας. 


Ως τελική επίστρωση, µετά το υπόστρωµα, τοποθετείται υλικό ακρυλικής βάσης ενός 


συστατικού (ακρυλική ρητίνη), χυτό, ελαστικό, αυτοεπιπεδούµενο και αντιολισθηρό 


(ισοδυνάµου τύπου Elastoturf 851) και έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 


Το υλικό της τελικής επίστρωσης εφαρµόζεται στην επιθυµητή επιφάνεια, µόλις στεγνώσει 


το υλικό του υποστρώµατος. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, αραιώνεται µε 


προσθήκη 6-10% νερού, πριν την εφαρµογή, µε σκοπό την επίτευξη καλύτερης 


ρευστότητας. Εφαρµόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα µε το επιθυµητό 


πάχος. Η µία στρώση ακολουθεί την προηγούµενη, αφού αυτή αρχίσει να στεγνώνει. 


Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου, απαιτείται και η γραµµογράφησή του 


µε χρώµα δαπέδου υψηλών αντοχών ακρυλικής βάσης κατάλληλου για εξωτερικές 


επιφάνειες (ισοδυνάµου τύπου Elastomark 818), το οποίο διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά 


χαρακτηριστικά: 


Το υλικό του χρώµατος εφαρµόζεται µόνο σε στεγνές επιφάνειες, προστατευµένες από 


ανερχόµενες υγρασίες και απαλλαγµένες από υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, όπως 


σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Η επιτυχία στην εφαρµογή εξαρτάται από την σωστή 


προετοιµασία του υποστρώµατος και την εφαρµογή του υλικού, οπότε γίνεται 
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σχολαστικός, στεγνός καθαρισµός της επιφάνειας από σκόνες, σαθρά υπολείµµατα µε 


απορροφητική σκούπα και ρακλέτα. Για τη σωστή πρόσφυση του υλικού εφαρµόζεται 


στην επιφάνεια ειδική συγκολλητική ρητίνη ως αστάρι σε µία ή περισσότερες στρώσεις, 


έως ότου η επιφάνεια κορεστεί. Όταν το αστάρι αρχίσει να στεγνώνει εφαρµόζεται το 


υλικό του χρώµατος. 


 


 


19.3.  ∆ιακοσµητική βαφή ασφαλτοµίγµατος  
 


Για τον χρωµατικό εµποτισµό ασφαλτικών επιφανειών χρησιµοποιείται ειδικό προϊόν, 


τύπου Streetprint TM Standard Formula, αποτελούµενο από τροποποιηµένο λευκό 


τσιµέντο, ακρυλικά πολυµερή, που περιέχουν συσσωµατώµατα και κατάλληλες χρωστικές 


ουσίες, αναµεµειγµένα µε λευκά ειδικά τροποποιηµένα αδρανή και εποξική ρητίνη ως 


σκληρυντικό. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του καθώς και οι δοκιµές των προδιαγραφών των 


διεθνών κανονισµών ASTM D, που οφείλουν να ικανοποιούνται, φαίνονται στον παρακάτω 


πίνακα:  


Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι το χρώµα πρέπει να έχει απόλυτη προσκόλληση 


στον ασφαλτοτάπητα, να είναι σταθερό, να έχει αντοχή σε απόξεση, στα χηµικά και σε 


τριβή. Το χρώµα δεν πρέπει να διαστρώνεται σε θερµοκρασίες κάτω των 12οC ή πολύ 


υψηλές θερµοκρασίες (άνω των 40 οC) ή όταν αναµένονται βροχοπτώσεις εντός 24h.  


Για την περίπτωση του συγκεκριµένου έργου, που δεν κυκλοφορούν οχήµατα, αρκούν δύο 


επιστρώσεις του χρώµατος, που έχει περιγραφεί παραπάνω, που έχει πάχος περίπου 2,0-


2,5mm και υλοποιείται µε επάλληλες λεπτές στρώσεις µε σκούπα - βούρτσες ή µέσω 


ψεκαστήρων. 


H διαδικασία χρωµατισµού της ασφάλτου ολοκληρώνεται µε την διάστρωση του 


σφραγιστικού διαλύµατος (sealer), ισοδύναµου τύπου StreetprintΤΜ, ένα ακρυλικό 


πολυµερές, διάφανο, το οποίο δηµιουργώντας µια στεγανή µεµβράνη αφήνει την 


υποκείµενη επιφάνεια να αναπνέει και προσθέτει αντοχή και διάρκεια ζωής στο προϊόν του 


χρώµατος της ασφάλτου. Το διάλυµα αυτό διαστρώνεται στην επιφάνεια προς εφαρµογή 


µε ψεκαστήρα. 


 
19.4. Επιστρώσεις µε πλάκες 


 
Πλακόστρωτο µε τσιµεντένιες πλάκες 50/50/5cm ή 40/40/3cm λευκού ή κοινού τσιµέντου, 


έγχρωµες ή όχι, αντιολισθητικές, µε ραβδώσεις ή µπακλαβωτές ή βοτσαλωτές κ.λ.π. 


σύµφωνα µε τις επιταγές της µελέτης. 
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19.5.   Κτιστό καθιστικό 
 


Η περιγραφή του καθιστικού βρίσκεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και οι 


διαστάσεις του φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο λεπτοµερειών. Αποτελείται από τη θέση 


καθίσµατος και τη βάση από σκυρόδεµα.  


Η θέση καθίσµατος κατασκευάζεται από τρεις ξύλινες δοκούς διατοµής 


50x150x2060mm. Τα ξύλα της επένδυσης είναι από ξυλεία Irocco, πλανισµένη και 


λειασµένη µε γυαλόχαρτο. Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052, που 


ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 (Ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε 


φορτίσεις). Ως προς το στάδιο ξήρανσης, η τελική υγρασία του ξύλου πρέπει να  είναι 8–


12 %, κατά DIN 52 183. Πρέπει να γίνεται αφαίρεση µη επιτρεπτών ρόζων και κατόπιν 


συρραφή κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση βάση DIN 68 140.  


Τα ξύλα βάφονται εξωτερικά µε ελαστική λάκα εξωτερικής χρήσης µε εξαιρετική 


αντοχή στο νερό, στον ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας. Η βαφή αυτή 


δηµιουργεί µεγάλο πάχος χωρίς τρεξίµατα και δεν κιτρινίζει λόγω της απουσίας φυσικής 


ρητίνης από την σύνθεση του. Παράγεται µε βάση ειδική ακρυλική διασπορά και είναι 


ασφαλές υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503. 


Πριν τη βαφή τους τα ξύλα εµβαπτίζονται σε ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης 


ξύλων βαθέως εµβαπτισµού για την προστασία από µύκητες και σαράκι, το οποίο 


παράγεται από βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο-ακρυλική βάση και είναι άοσµο, 


ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805. Στο τέλος τα ξύλα επαλείφονται µε 


αδιάβροχο, ελαστικό βερνίκι µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες, το οποίο παρέχει προστασία και 


από την ηλιακή ακτινοβολία. Παράγεται από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς και 


ELEN-CAL και είναι αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3. 
 


 
20. ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 
(Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια της Γ.Γ.Α.) 


Το συγκρότηµα της µπασκέτας αποτελείται από: 


� Τη βάση από σκυρόδεµα, όπου πακτώνεται ο στυλοβάτης από  σιδεροκατασκευή. 


� Τον στυλοβάτη από σιδεροκατασκευή. 


� Τον πίνακα (ταµπλώ) από πλαστικό υλικό ή µέταλλο. 


� Την στεφάνη από σιδερένια κατασκευή. 


� Βάση από σκυρόδεµα 


Βάση από σκυρόδεµα για στυλοβάτη από σιδεροκατασκευή. Προβλέπονται οι πιο κάτω 


εργασίες που η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην τιµή της µπασκέτας. Εκσκαφή, 


αποµάκρυνση των επί πλέον χωµάτων, τελική επίχωση και διαµόρφωση. Κατασκευή βάσης 
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από σκυρόδεµα ποιότητας C12/15 και οπλισµό κατηγορίας S 220, µε διαστάσεις και 


οπλισµό που φαίνονται στο σχέδιο θεµελίωσης µπασκέτας µε σιδερένιο στυλοβάτη. Στο 


επάνω άκρο του πέδιλου πακτώνεται σιδερένιο ορθογωνικό πλαίσιο από γωνιακά στοιχεία, 


διαστάσεων 80/80/8. Το πλαίσιο αυτό αγκυρώνεται µέσα στο πέδιλο µε 4 Φ20 και 


βρίσκεται σε απόλυτη ανταπόκριση µε αντίστοιχο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω µέρος 


του στυλοβάτη. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται επτά υποδοχές, διαµέτρου 25mm, κάτω 


δε από αυτές προβλέπονται περικόχλια, διαµέτρου 20mm µε πλαστικούς θύλακες, όσο 


είναι δυνατόν απαραµόρφωτους, για την δηµιουργία κενού χώρου µέσα στον όγκο του 


πέδιλου, για να εισχωρήσουν µέσα σ' αυτούς οι κοχλίες στερέωσης. Η αξία του σιδερένιου 


πλαισίου µε τις σιδερένιες αγκυρώσεις και τα µπουλόνια περιλαµβάνονται στην τιµή της 


µπασκέτας. 


 
20.1Στυλοβάτης 


 
Στυλοβάτης από σιδεροκατασκευή. Αποτελείται από τρεις ιστούς τεθλασµένης 


όψης, πρισµατικής µορφής, διατοµής ορθογωνικής µεταβαλλόµενης από 20 Χ 38 cm έως 


20 Χ 27cm επί αξονικού ύψους 2,19m όσον αφορά το πρώτο τµήµα, από 20 Χ 27cm έως 


20 Χ 17cm επί αξονικού µήκους 1,90m όσον αφορά το δεύτερο τµήµα και από 20 Χ 17cm 


έως και 20 Χ 12cm όσον αφορά το τρίτο και τελευταίο τµήµα, επί αξονικού µήκους 0,95m. 


Οι ιστοί του στυλοβάτη κατασκευάζονται µε σκελετούς από σιδεροσωλήνες γαλβανιζέ, 


εσωτερικής διαµέτρου 3/4 µε τους οποίους επιτυγχάνεται το απαραµόρφωτο του 


στυλοβάτη. Αυτοί κολλώνται πάνω σε δύο πλαίσια από στραντζαριστή λαµαρίνα, πάχους 


4mm που µετά από την σύνθεση και βαφή, στερεώνονται µεταξύ τους µε φύλλα 


λαµαρίνας 4mm µε τα οποία και καλύπτεται, όπως φαίνεται στο σχέδιο, το 


κατασκευαστικό κενό, πλάτους 7cm. Στο κάτω άκρο του στυλοβάτη προβλέπεται 


µεταλλικό πλαίσιο από σιδερογωνιές 80 Χ 80 Χ 8, µορφής και διαστάσεων ανάλογων µε το 


αντίστοιχο µεταλλικό πλαίσιο που προβλέπεται στην στέψη του πέδιλου, έτσι ώστε να 


είναι δυνατή η πλήρης ανταπόκριση τους (εξωτερικές διαστάσεις, οπές). Ο στυλοβάτης 


στερεώνεται κατά τρόπο αµετακίνητο πάνω στο πέδιλο µε 7 µπουλόνια Φ20, που 


βιδώνονται πάνω στα µεταλλικά πλαίσια του στυλοβάτη και του πέδιλου και χωρούν µέσα 


στον όγκο του πέδιλου στις οπές (θύλακες) που έχουν προβλεφθεί γι' αυτό. Μεταξύ των 


δύο σιδερένιων πλαισίων παρεµβάλλονται µερικές φορές, ροδέλες για να εξαλειφθούν, εάν 







ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΑΤ ΄ΕΠ ΕΚΤΑΣΗ  ΣΧΟΛ ΙΚΟΥ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  


4
Ο Υ


 ∆ΗΜΟΤ Ι ΚΟΥ  ΣΧΟΛΕ Ι ΟΥ  ΣΤΗ  ∆ΕΛΦΩΝ  1 5 0  


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


46 


υπάρχουν, µικρές αποκλίσεις από την τελική θέση. Ειδικά για την τοποθέτηση του 


στυλοβάτη στην ακριβή θέση, οι οπές των κοχλιών στο σιδερένιο πλαίσιο του στυλοβάτη 


προβλέπονται επιµήκεις, επιτρέποντας έτσι µικρές µετακινήσεις µε την παρεµβολή των 


ροδελών που ήδη αναφέρθηκαν. Η τελική στερέωση των κοχλιών επιτυγχάνεται µε 


σιδερένιες σφήνες για την κάλυψη των κενών των επιµήκων οπών, όπου µπαίνουν οι 


κοχλίες. Όλα τα µεταλλικά στοιχεία του στυλοβάτη θα χρωµατισθούν µε δύο στρώσεις 


µινίου (µέσα-έξω). Οι εξωτερικές ορατές επιφάνειες θα χρωµατισθούν επί πλέον µε 


ντουκοπιστολέτο σε δύο ή περισσότερες στρώσεις για να αποδοθεί η επιθυµητή απόχρωση 


έτσι ώστε να ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στη σχετική πρόβλεψη του κανονισµού της 


Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 


 
20.2 Πίνακας 


 
Κατασκευάζεται από απόλυτα διαφανές κα καθαρό υλικό PLEXIGLAS, πάχους 12mm, 


ορθογωνικού σχήµατος, διαστάσεων 1,20 Χ 1,80m. Κατά µήκος των ακµών του πίνακα 


τοποθετείται ελαστικό υλικό, πάχους 3mm και πλάτους 5cm για τη σύνθεση της τελικής 


όψης του πίνακα, το οποίο στερεώνεται περιµετρικά µε σιδερένιες γωνιές 50 Χ 25 Χ 4mm. 


Οι πάνω σιδερένιες γωνιές βιδώνονται πάνω στο πλαίσιο µε βίδες ορειχάλκινες για κάλυψη 


της αυξοµείωσης των αποστάσεων, λόγω κρούσεων και συστοδιαστολών. Με παρόµοιο 


τρόπο γίνεται η σήµανση του πίνακα στο χώρο της στεφάνης µε ορθογώνιο πλαίσιο που 


κατασκευάζεται από σιδηρογωνιές µε την παρεµβολή ελαστικού υλικού, διαστάσεων 58 Χ 


4mm.  


Το πλαίσιο (ταµπλώ) στερεώνεται στη τελική του θέση µε τον πιο κάτω τρόπο: στις δύο 


επάνω γωνιές του προβλέπονται δύο µεταλλικές αντηρίδες από χάλυβα Φ25, που 


στερεώνονται πάνω στο στυλοβάτη αρθρωτά µέσω του πίνακα µε την παρεµβολή 


χαλύβδινων πλακών, διαστάσεων 55 Χ 40 Χ 25mm πάνω στις οποίες αγκυρώνονται οι 


ράβδοι µε τρόπο ακλόνητο. 


Στο κάτω τµήµα του ο πίνακας στερεώνεται µε τον πιo κάτω τρόπο, στo τέλος του κορµού 


του στυλοβάτη στερεώνεται µεταλλικό έλασµα, όψης Τ και άλλο ένα παρόµοιο 


στερεώνεται µε ηλεκτροκόλληση πάνω σε γωνιακά ελάσµατα, που συνδέουν το εσωτερικό 


µικρό µεταλλικό πλαίσιο σήµανσης της στεφάνης µε το εξωτερικό περιµετρικό πλαίσιο. Τα 


δύο αυτά µεταλλικά ελάσµατα όψης Τ ενώνονται µε τρία µπουλόνια και έτσι στερεώνεται 


ο πίνακας επάνω στον κορµό του στυλοβάτη. Οι υποδοχές του ελάσµατος πάνω στον 


κορµό του στυλοβάτη είναι επιµήκεις για να είναι δυνατή η στερέωση του ταµπλώ στο 


σωστό ύψος και τη σωστή γωνιακή κλίση. Για να αποφεύγεται η στρέβλωση του πίνακα 
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προβλέπεται στο κάτω τµήµα του, σαν στοιχείο ακαµψίας, εγκάρσιο µεταλλικό έλασµα, 


πάχους 3mm, πλάτους µεταβλητού από 5 έως 10cm και µήκους 60mm που βιδώνεται 


πάνω στο µεταλλικό πλαίσιο του πίνακα. 


 
20.3 Στεφάνη 


 
Σχηµατίζεται από σιδερένια ράβδο Φ20 µε εσωτερική καθαρή διάµετρο 45cm και 


στερεώνεται άνω στη βάση στήριξης του πίνακα (ταµπλώ) µε βίδες, που διέρχονται από 


ειδικές ορειχάλκινες κυλινδρικές υποδοχές του πίνακα και βιδώνεται πάνω στα ελάσµατα 


που ενώνουν το εσωτερικό µικρό πλαίσιο της περιµετρικής σήµανσης. Έτσι ο πίνακας 


(ταµπλώ) στηρίζεται µε βίδες και παραµένει ανεπηρέαστος από τις παραµορφώσεις της 


στεφάνης. Με όλη την διάταξη που περιγράφουµε, της στήριξης της στεφάνης πάνω στο 


πίνακα και του πίνακα πάνω στο στυλοβάτη είναι δυνατή η ελεύθερη παραµόρφωση ή 


στρέβλωση του πίνακα, λόγω κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη ρηγµάτωση ή θραύση του. 
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